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একাদশ'অধ্যায় 2 অটোমান সাআজ্যের অঙলচ্ছেদ ১৪২_-১৫২ 

(10/57)021010210021)0 0: 00০ 09066010217 15101916 ) 

বালিন কংগ্রেসের পরবন্তিকালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার 
বৈশিষ্ট্য ( ১৮৭৮-১৯১৪ ) পৃঃ ১৮৭--১৫২ | 

দ্বাদশ অধ্যায় 8 ওুথম খিশ্বযুদ্ধ এবং ভাহার ফলাফল 

তুরস্কের আধুনিককরণ, পৃঃ ১৬৬--১৭১। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 2 রুশ বিপ্লব এবং ইহার প্রভাব 

চতুর্দশ-অধ্যায় ঃ একনায়কতন্্র ও যৌথ নিরাপত্তায় ব্যর্থতা 
লোকান্োর সন্ধি এবং প্যারিসের চুক্তি, 
পৃঃ ১৮০---১৮৪ 7? নিরস্ত্রীকরণ, পৃঃ ১৮৪- 

১৮৯; লীগের 'কাধ্কলাপ পৃঃ ১৮৯--১৯২) 

ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান এবং যৌখ নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
পতন পৃঃ ১৯২--১৯৬ ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
উৎপত্তি পৃঃ ১৯৬--১৯৮ ! 

পঞ্চদশ অধ্যায় £ দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধের গতি 

সম্মিলিত জা।উপুঞ্জ পৃঃ ২০৫--+২১২। 

১৫৩---১৭৯ 

১৯৯, ১২ 



আধুনিক ইএরোগ ৪ বি ইাতহাগ 
(7/070796 2 1+63-1789) 

রানের আমের েরতরওরােত ০০ও্লতজ 
চট ০ সস্তা জর 

১৭৬৩ সালের ইওরোপ (8:০৩ 15 1768) 8 

* ইওরোপের ইতিহাসে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্ব এক যুগের অবসান করিয়। অন্য যুগের সুচন। 
করিয়াছিল বল! যাইতে পারে । ১৭৬৩ খরীস্টাব্ের পূর্বে ইওরোপীয় মহাদেশে অস্টিয়ার 
প্রতিপত্তি এবং আমেরিক ও ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ক 
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে, প্যারিসের শাস্তিচুক্তি (58৮5 ০৫ 815) দ্বার, সপ্তদশ 

শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইংল্যাঁও এ ফ্রান্সের মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও 
ওপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দিতার স্থচন। হয় তাহাতে ইংলযাণ্ডের জয় ও 

ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। * সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইওরোগীয় তথা 

পৃথিবীর ইতিহাঁসে ইংল্যাড সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও ওঁপনিবেশিক শক্তি হিসাবে 
স্বীকৃত হইয়াছিল। এঁতিহাঁসিক '3808119' বলেন, “13 1186 965৪7 56818, 

ভা, 171618710 61161260. 6677 18679 €7167010118106, অপরদিকে ১৭৬৩ 

খীস্টাৰে ছিউবারটসবার্গের অন্ধি 07586 01 170067%65১07) দারা সাইলেশিয়ার 
উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে একদিকে যেমন 

প্রাশিয়াঁর রাজ্যসীম| বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি 

জার্মানীর ক্ষৃত্র 'ও বৃহৎ অসংখ্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়ার 

প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থ্দূর ভবিষ্যতে জার্মানীতে ষে প্রাশিয়ার' একক 

মেতৃত্ব স্থাপিত হইবে তাহার ইঙ্গিত ১৭৬৩ ত্ীস্টাবেই পাওয়। গিয়াছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটন! রাশিয়ার সম্াজ্জী 

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের পোল্যাণ্ডের আত্যস্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং তুরস্ক সাআাজ্য গ্রাস 
করাঁর চেষ্টা । ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়। সক্রিয্ন অংশ গ্রহণ করিয়া এক 
শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয় । রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য দখল করার চেষ্টা! এবং 

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তাহাতে বাধাদানের ফলে ১৭৬৩ সালের পরে ইওরোপে থে 

রাজনৈতিক সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহাকে “নিকট প্রাচ্যের সমশ্য।” (৬: 58920 

(3965000)) বল! হইয়! থাকে । 

শান্তি-চুক্তির ফল 

প্রাশিয়ার প্রতিপাতত 



'আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

এইভাবে সপ্তবর্ধব্যাপী ঘুদ্ধের অবসানের পরে ১৭৬৩ খ্ীস্টাব্ঘ হইতে ইওরোপীয় রাজ- 

নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন স্চিত হয় । 'এই লময় হইতে ফরাসী দার্শনিকদের মাঁনবতাবাদ 
এবং যুক্তিবাদের 'প্রচারের£ফলে ভাবজগতে এক নৃতন প্রবাহের স্যট্ি হয়। ইহার দ্বারা 

প্রভাবিত হইয়। তদানীস্তন ইওরোপের বিশিষ্ট শাসকগণ জ্ঞানদীপু স্বৈরাগরী 
(9711127)6601790. 1)957906) শাসক বলিয়। কথিত হন / 

| জ্ঞানদীগু-স্বৈরাচার (11111101) 061760 10981901187) ঃ 

* অগ্রা্শ ভাবীর ই পররোপে ১৭৬৩ থ্ীস্টার্ব হইতে ২৫ বংসরের ইতিহাসকে জ্ঞানদীপ্ত 

দ্বৈরাচা্নী শাসকদের যুগ বলা হয় | ফরাসী বিপ্রবের পূর্বে এই যুগে ই ওরোপে এক নুতন 
গাঁজণৈকিক আদর্শ সুই হয় ঘাহাকে ধল। হরর, “বাষ্্ই রাজনৈতিক জীবনের সব, জাতি 

কিছু নহে” | (৮7056 96909 19 6৮61 001016) 66 086100. 7101281712”) এই 

বাটে ীজ। ংইনেন প্ররুূত ক্ষমতার অধিকাপি। কিদ্ক তিনি তীহাঁর ক্ষমত। জনসাধারণের 

ঘপগলের জনা ব্যবহার কগিবেন। বাার ক্ষমত। ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষমত। বলিয়। গণ্য 
বরিতে হইবে এবং তিনি উত্তকাদিকার সুত্রে রাজত্ব করিবেন। তিনি শ্বৈরাচানী 

[সনের অধিকাপী ১ইলে ৭ সর্বদ। প্রজাদের হিতসাধনের চে্ট। করিবেন। এই শ্রেণীর 

"নক গঁ এাছাদেন স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি কগ! জীবনের আদর্শ বলিয়। গ্রহণ করিলেন? কিন্ত 

এসনকার্ধে প্রজাদের কৌন অং দিতে তীর! বাঁচা ছিলেন না। 
আঞাদশ এ তান্মীতে মতেক্কু (11017699058168), তল্গতেয়ার €ড 016951,), কশে। 

(8089885) প্রভৃতি ফ্দাসপী দারশনিকর। চিস্তাজগতে যে নুতন ভাববার প্রবর্তন 

করিয়াছিলেন, আগাই আানিন্তন ব্বেরাচারী শাসকদের প্রভাবিত করিয়াছিল । 

দার্শনিকদেন্স মানিএতাবাদ ও যুক্তিঝাদের আদর্শ সমসাময়িক প্রাশিয়ার রাজ। ফ্রেডারিক, 

রাঁশিয়ার সমাজ্জী কাঁথারিন এবং অস্ট্রিয়ার সমাট ঘোঁসেফকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। 
জ্ঞানদ।প্ত দ্বেরাচানা শাসকদের মধ্যে প্রাশিয়াঁর রাজ! মহানি ফ্রেডারিক ছিলেন অন্যতম | 

আল্ল বরন হইতেই ফাঁপা দর্শন ও সাঁহ্ত্োর প্রতি আকুই হইয়। তিনি রাজার কর্তব্য 

সম্বন্ধে এক নৃতন ধারণ লইয়। দেশ শাসন কধেন। তিনি বনিয়াছিলেন, রাজ শুবু 
| ন্বৈরাচাগ। ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি রাষ্ত্েন “প্রধান সেবক'। 

“0186 11001897010 15 1701 6106 21050106 10089667086 0121% 

(176 1181 8875876 01 10119 ৪৪০. রাশিয়ার স্মাজ্ঞ। 

ক ক:খারিন ভল্তোবের মহিত গত্রাপাপ করিতেন এবং বিশ্বকোষ প্রণেতা ডেনিস 

শ'লক সম্প্রদায়ের 

মূলনীত 

পপ এ শসপস্পীশিসী আজ 

%865 06 তু ৮6৪ 03৮ 00191 101109০1763 ৪৪ 0:6-920210975615 6183 61৬ ০£ 

১৮১৮৩1১০৮০৮ 0151195090151281 095],068+,. --11255011 



ইওরোঁপ রি 

ডিডেয়ো (96715 7)1169)-কে তাহার সভায় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার 

সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ, রুশে। এবং ভল্তেয়ারের রচন। পাঠ করিয়। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, 

সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিণেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “যেদিন হইতে 

আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি নেদিন ংইতে দর্শনকে আমার জীবনের আদর্শ 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি, দর্শনের মূলনীতির দ্বারাই অ, ্ট্রম। সাআাজ্যের পরিবঙন হইবে ।” 
(6917708 18859 200878660 6109 6117006 [10556 15806 1)1)1)0501)1)৬ 1079 

(851818601, 01 175 1116) 1007. 0০591711715 [97171080108 9181] 68118101107 

096718+?.) 

এই তিনপ্রধান জ্ঞানদীপ্ধ দৈরাচারা শাসক ইাড়াত আসছ করেকগন এজাহিতেষী 
স্বৈরাচার *সক ভিলেন, যেমন স্পেনেন গাজ! তৃতীয় চাল ও পোতুগালের রাজা 

গ্রথম যোফেফ ] £ই সদকা শঃসকপণ নিজেদছেন মনোজগতের 

পরিবর্তন হেতু? এবং এ পথন্ত প্রজাদের মঙ্গলের জন্ত কোন কিছু কর! 

হয় নাই এলিয়। অগশোচনার ফলে নিজেদের বাঁজ্যে নানাপ্রকার সংক্ষার- 
কার্ষে উদ্যোগী হন। এইজনই ১৭৬৩-১৭৮৯ সালের বুগকে অনুতপ্ত রাজতন্ত্রের যুগ 
(6856 01 1২61961768710 1101187017১) দামে অভিঙিত কর। হইয়াছে । 

এ শাসনপ্রথার 

শপপতুখগ* 

জ্ঞানদীপ্ স্বৈরাচারী শাসনের গাধান ত্রুটি ছিল এই থে, ইহাঁছে জনসাধারণের কোন 

অংণ ন। খাকার ফলে কোন্ সংঙ্গার ভীহাদের বিশেষ গ্রয়েজনীয় তাহ। শাসকগণ বুঝিয়। 

উঠিতে পাঁরিতেন ন। | নিজেদের ইচ্ছমিত সংগ্চার করিলেই প্রজাদের মঙ্গল হইবে এই 

ছিল তাদের ধারণ। | বে শাসন-বাবস্থাম় জনসাধারণ এতকাল শোষিত হইয়াছে মেই 

শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে হঠাঁ সংঙ্গান ঘোষিত হওয়ায় তাগাদের মনে সন্দেহের হষ্টি 

হুইল। পরম্পর অবিশ্বাসের ফলে জ্ঞানদীপু স্বৈরাচারী এাসকর। কোন স্থায়ী সংস্কার 

সম্পন্ন করিতে পারেন নাই । ইচ5| ছাড়াও জ্ঞানদীপু স্বৈরাচারী 

এই টং প্রথার শীমকর|। যে সংঙ্ারে হাত দিয়াছিলেন তাহ। কার্ধকরী করিতে 
দীর্ঘকালের চেষ্টার গ্য়োজন ছিল। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের উত্তরাধিকা বণ সেই ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন নাই । 

ফলে জ্ঞানদীপু স্বৈরাচারী শাসকদের সংস্কার আংশিকভাবে সাকল্য লাভ করিয়াছিল । 

এই জ্ঞানদীপ্ত ব। গ্রদাহিতৈষী শ্বৈরাচারের বিদলতার জন্যই ফরাসী বিপ্লবের হষ্টি 

হইয়াছিল। শ্বৈরতা.ন্ত্ুক পন্ধতিতে নয়-_গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বার। জনগণের উন্নতি হইতে 

পারে ইহাই জ্ঞানদীপ্' ্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতার ঘার! প্রমাণিত হইয়াছিল। 



ডঃ 

আধুনিক ইওরোপ 'ও বিশ্ব ইতিহাস 

অনুশীলনী 

৬/190 ৮1৮৭ 01১9 00250161000 01 84870199৪১০ 6109 01১9081)6 01 1768 ? 

(১৭৬৩ ব্ীষ্টাৰের প্রাস্তে ইওরোপের রাজনোতক অবস্থা কি ছিল 1) 

“ইওরোপ (১৭৬৩)? ( পৃঃ ১) দেখ। 

ড/1)9৮ 00 3০0৮, 20980, 05 190118891)90 10981000150) ? ৮৮0০ 819 16৪ ৪1১০1:9৪ 

0061) ? 110জ 919 61921 10989 0£ 93591918965 0150290. ? 

('জঞানদীপ্ত শ্বৈরাচার' বলিতে ক বুঝ? কাহারা ইহার প্রবক্ত। ছিলেন? কেমন 

করিয়] সর্বশোমত্ব সম্বন্ধে ভাহাদের মতবাদ পরিবতিত হইয়াছিল?) 
“জ্ঞানদীাপ্ত শ্বৈরাচার? ( পৃঃ ২-৩ ) দেখ । 



ছিতীয় অন্যায় নিষ্ বিষ্লব 
(718050967128] ২০৮০0176101) 

অষ্টাদশ শতারব্বার আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটন! “শিল্পবিপ্পীব” ৷ ইংল্যাণ্ডেই ইহা 

সবপ্রথম দেখ। দিয়াছিল ; মানুষের শার:রিক শ্রমের পরিবে যাস্ত্রিক শক্তির সাহাঁষ্যে 

সামগ্রী উৎপাদনের নৃতন বাবস্থাকে শিল্পবিষ্লীৰব বল! হয়। আবিষ্কারকদের দীর্ঘকাল 
চেঈার কলে এই বিপ্লব সম্ভব হয়। 

প্রয়োজনের তাগিদেই এই বিপ্রব সংঘটিত হয় (“96889816518 ৮11৩ 7)00)6] 

গাঁ 1710171107৮) | পঞ্চদশ এবং যোঁডশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং 

যোগাযোগ বাবস্থার উন্নতিব পর এক দেখ হইতে কীচামাল অপর দেশে পৌছিবার 

স্ুযৌথ বহুপ্জণে বুষখগি পায়। নতন আবিষ্কৃত দেশগুলির বাজারে 

শিল্পঙগাত সামগ্রী বিক্রয়ের স্থবিধ। হইল, উপরস্ত সেই সকল দেশ 

হইচে কাচামাল সংগহেণ সুবিধাও ছিল। তৈয়ারী সামগ্রীর 

চাহিদা বুক্ধি পাপ্যান অন্নকালের মধ্যে অধিক পরিমাণ সামগ্রী প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা ও 

বুদ্ি পায় । 

শল্পবিপ্রযবর বভুমুখ 

প্রনার 

বৈজ্ঞার্নক আবিষ্কার এবং যন্ত্রশিজ্জের বিকাশ (কারখান। গ্রথ। ) 
| 50161861110 [ভ81)6101718 8710 01010) 01 1100171878108] 

[71078817168 (178০6০07595 966707) ] £ 

নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যেই শিল্পবিপ্রবের বীজ নিহিত ছিল। 

ইংল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্পেই সবপ্রথম এক নূতন ২২পাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। অল্প- 

সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ স্তত। এবং অধিক সংখ্যক বশ্ধ গ্রস্ত করিবার যন্ত্রপাতি 

আধিষ্কত হইল । ধয়ন শিল্পের উন্নতি সাধনে কে' (9$)-এর “ফ্লাই-শাটল? 
(05-870606) ব। দ্রুত চালাইতে পার। যায় এরূপ “জকু” হারগ্রীভন্ 

(77876758 ড৪৪)-এর “ম্পীনিং জেলি” (901777176০0), 

কার্টরাইট (08711876)-এর 'পাওয়ারলুম' (2০৩:-1০৩)) 
এবং আর্করাইট ($৮1850)এর  ওয়াটার-কজেছ 

(আ৪০-5:800৩) প্রভৃতি আবিক্কৃত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্পে এক ঘু্াস্তকারী 

পরিবর্তন সুচিত হইল । 

বয়ন-শিল্পের 
আবিষষার 



আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইউহাস 

ইহার কিছুকালের মধ্যে ( ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব ) ইংল্যাণ্ডের জেম্জ্ ওয়াট বাম্পীয় ইঞ্জিন 
আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে রেলগাড়ী, বাম্পীয়পোত "3 মুদ্রণযন্ত্র বাস্পের দার! 

চালিত হইতে লাগিল। জর্জ স্িফেনসন্ রেলইজিন নির্নাণ করিলেন। কয়লার 

থনিতে কাজ করিবার জন্য নিরাপদ বাঁতি (১৪1০% 1877) আবিষ্কৃত হওয়ায় 

করল।খনির কাজের স্থবিধ। হইল। লোহ। গলাইবার জন্য “মারুত ু ঙ্লী” (81891 
ঢ৭/:)996) আবিষ্কৃত হওয়ায় ইন্পাঁত ও লৌহ্-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইন। 

কীচারান্তাকে পিচ ঢালাই করিষি। ব্সরের সকল সময়ের ব্যবহারের জন্য প্রস্তত 

করিবার উপায় আবিফার করিলেন জ্যাকাডেম (819680871)-_যাহার ফলে. 

যাতায়াতের সবিধ। হইল । বাম্পীয়শক্তি আবিফারের পর 

দুতন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক এক্তি আবিষ্কৃত হইলে উৎপাদন প্রণালী সহজতর হইল। 

শক  হুইটস্টোন ও কুক্ টেলিগ্রাম ও প্রফেসার গ্রেহাম টেশিফোন 
আবিফাঁর কারলে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রেরণের স্থযোগ বৃদ্ধি পায়, এবং মামাজিক» 

অর্থনৈতিক ৭ রাজনৈতিক স্বক্ষেত্রেই স্থুবিধ। হ্ট্টি করে । এইভাবে অগ্ার্দশ শতাব্দীতে 

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে এক আমূল পরিবঙ্ন 

দেখ। দিল । 

শিল্পবিপ্রবের সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগা ফল হইল কারখান! প্রথ। (09০৮০: 

855 6917)-এর হট । বড় বড় কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বুহদায়তন শিল্প গড়িয়া 

উঠিল। এইসব শিল্প গ্রম-বিভাজন (7)119107. 01 17,990) 'এবং প্রচুর 

উগ্পার্ধন (1,876 ৪9516 7১৯/00610%) এই নীতিগুণি 

হি গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন খরচ হাঁস হইয়। গেল। উৎপাদন 

বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস।-বাণিজ্য বুদ্ধি পাইল এবং যাতায়াত 

ব্যবস্থার উন্ন'তর ফলে বিশ্বের সকল অংশ একই অর্যনৈতিক স্তরে আবন্ধ হইল । 

শিল্পপ্রধান দেশগুলির আথিক সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

নৃতন কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নৃতন শহর গড়িয়। উঠিয়াছিল | গ্রাঁম হইতে 

আসিয়। রূষক ও মজুরগণের কারখানার কাজ গ্রহণ করার ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য 

হইল। ধনী ব্যক্তিগণ সঞ্চিত অর্থ কারখান। স্থাপনে বিনিয়োগ করিয়। লাভবান হইতে 

লাগিলেন। ইহার ফলে সমাঁজে পু'জিপতি (080108118) ও শ্রমিক (1,809০8 ) 

এই ছুই শ্রেণী গড়িয়। উঠিল। 
সমকালীন সমাজ এবং রাজনীতির উপর শিল্পবিষ্টীবের প্রভাব (116৩6 ০1 

6 [118565181 789501786101) 01) 0011 66010907815 9008615 & [90110105) £ 



শিল্প বিপ্লব 

ধল্প-বিপ্লবের দ্বারা অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হওয়ায় সমসাময়িক 

দমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছিল? কিন্ত শিল্পবিপ্রবের পর হইতে বিভিন্ন 
দশের মধ্যে শিল্প.ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক তীব্র প্রতিদিন্বি আরম্ভ হইল। নৃতন 
নৃতন অঞ্চল হইতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের এবং নৃতন নৃতন বাজারে 

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও 

নুতন নূতন সমন্তার ওপমিবেশিক প্রতিযোগিতা তীব্র আকারে দেখা দিয়াছিল। 
অবশ্য আত্তর্গাতিক বাণিজ্যের প্রসার সাঁধন হইয়াছিল এবং 

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল হইয়। পড়িয়াছিল। 
শিল্পবিপ্লবের ফলে কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই হয় নাই, 

নাঁজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফলাফন দেখা যায়। ( শিল্প-মালিকগণ তাহাদের অর্থবল 
ও সামাজিক প্রতিপত্তির সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া নানাবিধ 
হযোগ-্থবিধা আদায় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিল যে, 
নাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে তাহাদের কোনও ভবিস্তৎ নাই। এই 
কারণে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকগণ পার্লামেন্টে আসন লাভের জন্য “চার্টিস্ট জালন্দোলন' 
07090015% 18056116716) নামে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করিয়া অবিলম্বে 
সাঁপামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার আদায় করিয়৷ লইল) বিভিন্ন দেশে 
প্রেড ইউনিয়ন (17816 0৮198) আন্দোলন গড়িয়া উঠিল এবং বিভিন্ন দেশের 

সরকার ক্রমশ ইহাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইলেন। ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন যখন শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ তেমন ভাবে দুর 

করতে পাঁরিল না, তখন সমাজতন্্রবান্ধ 9০99181157)-এর আদর্শ বিভিন্ন দেশে গ্রচার 

হইতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে খিভিম্ন দেশের সরকার শ্রমিক- 
উন্নয়ন আইন-কানুন চালু করতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

অ'ন্দোপনের ফল 

অন্ুশাগন। 

1. 186 19 1000860,%1 19%০106100, 2 লুণসে 8৪ 1 793311919 ? 

( শিল্প বিপ্নব কাহাকে বলে? কেমন করিয়া ত'হ]1 সম্ভব হইয়াছিল 1) 

উঃ “শিল্প বিপ্ল+ঃ (পৃঃ ৫-৬ ) দেখ । 

.. 7৮ ৩9 169 87099010105 6006৪ ? 

( ইহার হুদুরপ্রসারী ফলাফলগুলি কি হইয়ছিল? 

উঃ “'সঘকালীন সমাজ ও রাজনীতির উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব? (পৃঃ ৬-২) দেখ । 



কারীর জরটার আমেরিকার স্বাধীনচা যুদ্ধ 
(৬/2 01 4১180760210 11109]96077007106) 

তে জা জে তত আপ জগ 

পর্বকথ! (98০152708710) £ 

আমেরিকার স্বার্ধীনত। যুদ্ধ অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটন|। 

সপ্তবর্ধব্যাপী যুক্ধেন ফলে কানাভ। হইতে কবাণী আঁধকার বিলুপ্ধ হইয়া গেলে 
আমেরিকালাসা ইংরেজ পনিবেশিকদের ফরাসা ভীতি দূর হয়। ফনাসী ভ।তি দূর 
হইলে ওপমিবেশিকগণ ব্রিটিশ শক্তির উপর ভাঁধাদের নিভরশীলঙাঁর আর প্রয়োজন বোধ 

করিল না। তাহার! শ্বাধীনতাকামী হইয়! ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইতে চাহিল। 

ওপনিবেশিকদের সমাজব-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গ্রাধথগ না থাকিয়। অধিকাংশ মধ্যবিত 
ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণাগ লোক থাকায় তাহারা নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও 

আত্মনির্ভরশীল হইয়। উঠিয়াছিদী । ভৌগোনিক দিক হইতে দেখিলেও আমেরিকার 

গপনিবেশিকদের মধ্যে স্বাধীনত। লাভ করা ইচ্ছ। ভাগিয়। উঠ। স্বাভাবিক । অষ্টাদশ 

শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়। শাসন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ 

করার অস্থবিধ। এবং ইংপ্যাণ্ডে হ্ানোনারবংশের রাজত্বকালে 

প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোলের উপনিবেশগুলির প্রতি উদাসীনতা 
ওপনিবেশিকদের মধ্যে মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের প্রতি বিরো।ধ তাঁর মনোভাব হুষ্টি করিয়াছিল । 

ইহা ভিন্ন মার্ধে্টাইলবাদ (016781)611577) নীতি অনুসারে ওপনিবেশিক বাণিজ্য 

মাতৃভূমি দ্বার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত যাহার ফলে সেখানেরই উন্নতি সাধিত হয়। 

দীর্ঘদিন এইরকম ব্যবস্থ। মান ছিল, কিন্তু সপ্তবধব্যাপী যুদ্ধের অবসানে ফরাসী ভীতি 

ঘর হইলে এবং ইংল্যাণ্ডের রাজ। তীয় জর্জের আদেশ অনুসারে ওপনিবেশিকর্দের উপর 

ব্যাণিজ্যিক বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করৰ। হইলে ওপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডের 

বিরোধিত। শুরু করে । 
“দ্ধের কারণ (085865 ০01 ভাগ) 2 

আমেরিকার স্বাধীনত। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিভ 
'ট্যাম্প এযাক্ট' (3000 &90)কেই দায়ী কর! যায়। জপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ 

সরকারের জাতীয় খণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে যুন্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাগুরাজ 
দ্কৃতীয় জর্জের প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল (05০7৫ 0:90051116) আমেরিকার তেরটি 

অস্বাভাবিক পরিবেশ 



আমে রকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ৯ 

উপানিবেশের উপর স্ট্যাম্প এ্াক্ট বা দলিল কর বসাইয়। উপনিবেশগুলির প্রতিরক্ষ| 

ব্যয়ের একাং আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই আইন দ্বারা আমেরিকার 

ওপনিবেশিকগণের যাবঙ।য় আইনগ্রাহ্হ দলিল পত্রে স্ট্যাম্প, 

লাগান বাধ্যতামূলক হইরাছিল। '্ট্ট্যাম্প এযাক্ট'-এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের 
পা.ামেণ্ট ওপনিবেশিকদের উপর কোন প্রত্াক্ষ কর স্থাপন করি চেষ্ট। কবে নাই। 

এমন অবস্থায় “স্ট্যাম্প একট, পাস হইবার সর্দে সঙ্গে গুপনিবেখিকগণ এই করের বিরুদ্ধে 

তীব্র বিরোধিতা শুরু করিয়াহিল। “০ 68861017 আ111805 6 26107159৩11 68 61075 

এই ধ্বনিতে আকাশ-বাতীস মুখরিত হইয়াছিল । যে ইংল্যাণ্ডের পা.মেণ্টে আমেরিকার 

ওপনিবেশিকদের কোন প্রতিনিধি নাই সেই পার্শমেন্টের আমেরিকার উপনিবেশিকদের 
উপর কর স্থাপন করার কোন অধিকাপ নাই, 'একথা ওপনিবেশিকগণ জানাইল । সমস্ত 

আমেরিকায় “স্ট্যাম্প এাক্ট'-এর বিব্লোধিত। ছড়াইয়। পড়িল । 'উপনিবেশিকগণ ইংল্যাগ্ডে 
প্রশ্থত প্রব্যাদি ধয়কট করিলে ইংল্যা্ডেন গাঁজনৈতিক মহলে 'এব বিরাট চাঞ্চল্যের স্থ্টি হইল। 

গরেনভিল মন্ত্রিসভ| পন্তাগ করিতে বাধ্য হইল । পরবর্তী গ্রণান মন্্রা লর্ড রকিংছাম 

ন্ট্যাম্প 'াক্ট' বাভিল করিঘ। দিলেন, কিন্ত মন্ধে সঙ্গে এক ঘোষণার 

আইল, (099187807৮ 401) পাস করিয়। জানাইলেন ফে, 

উপনিবেশগুদির উপর ইংরেজ পাঁনামেণ্টের কর স্থাপনের অধিকাণ আছে । এই ঘোষণার 

মধ্যেই ইংল্যাণ্ড ও আমেনিকার বিবাঁদের কারণ রহিয়। গেল। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী চার্লস 
টাউনসেও্ড উপনিবেশগুলিতে "মান কাঁচ, কাগজ, চ|, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি দ্রবোর 

উপর কর স্থাপন কঠিলেন। এই সকল কর স্থাপনের ফলে 

ওপমিবেশিকগণ তীব্র আন্দোলন শুরু করিল। তাহারা ইংল্যাণ্ড 

৯ইতে আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়। দিল । এদিকে ইংরেজ সরকার বোষ্টনে একদল 

সৈন্য প্রেরণ করিয়। ভ'ঠি প্রদর্শন করিতে চাঠিলেন, যাঙ্গার ফলে (১৭৭০ খ্রীস্টাৰে ) 

ইংরেজ সৈন্যদল বহুসংখ্যক বে'স্টনবাঁপীকে হতা। করিল। ইঠ| “বোস্টন হত্যাকাণ্ড 
(8908017 118.95867) নামে খ্যাত । 

স্টাম্প খ্যাক্ট 

ঘোষণার আইন 

কর স্তাপন 

এই ব্যাপারে পাশামেণ্টের বিশিষ্ট সভ্যদের ত্র সমালোচনায় রাঙা জজ" গ্রমাদ 

গণিলেন। তিনি লর্ড নর্থকে প্রধানমন্ত্রী নিধুক্ত করিলেন। ল নর্থ প্রধানমন্রিত্ব 

গ্রহ করিয়াই কেবলমাত্র চা ভিন্ন অন্য সকল জিনিসের উপর কর উঠাইয়! লইলেন। 

চা-এর উপর কর বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশগুলির উপর ইংরেজ পা-ণমেণ্টের 

কর স্থাপনের অধিকার বজায় রাখা । ওপমিবেণিকগণ নীতির দিক হইতে এই সামান্য 



১০ আধু (নক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

 করদানেও রাঁজী ছিল না । ১৭৭৩ শ্রীস্টার্ধে বোস্টন বন্দরে ইংল্যাণ্ডের জাহাজে করিয়! 

চা-এর বাক্স পৌছিলে কয়েকজন ওপনিবেশিক রেড ইতিয়ানের 

ছল্মুঝেশে জাভান্দে উঠিয়া বহু চায়ের বাঁক্স জলে ফেলিয়া দেয়। 
ইনার প্রতিশোধ হিসাবে ইংরেজ সরকার বোস্টনের বন্দরটি বন্ধ করিয়া দিলেন 

এবং ম্যাসাঢ়ুসেট্সের স্বায়ত্তশাঁসন কাড়িয়। লইলেন (১৭৭৪ শবীস্টাব্)। এঁ বৎ্সরই সর্বপ্রথম 
তেরটির মধ্যে বারটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাঁভেলফিয়। নামক শহরে এক 

কংগ্রেসের অধিবেশনে মমনেত হইলেন । এই সভার ইংল্যাঞ্ডের মহিত বাণিজ্য বন্ধ 

করিবার প্রন্তাঁধ গ্রহণ করা হইল এবং ইংরেজ সরকারের নিকট 

উপনিবেশগুলির অভিযোগ দূর করিবার জন্য এক আবেদন পত্র 
পাঠান হইল। কিন্য এই সমন রাজ। তৃতীয় জড বুটিশ পাঁ.1মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 

দলের সমর্থনে ওপনিন কগণকে বলগ্রয়োগ নীতি অবলম্বন করিয়! দমন করিতে চে! 

করিলেন । িন্যদিকে উপমিনেশিকগণ ৭ তীহাঁদের দা তে অটল রহিলেন | 

অনমনায় মতনাভাব 

আপসের আ'্বদন 

১৭৭৫ গ্রীস্টাব্দে মাসাচসেটসের লেঝ্সিংটন শহরে গুপনিবেশিকগণ ও ইধরেজ সৈন্যদের 

মধ্যে সংঘধ শু হয়। ১৭৭৬ খ্বুস্টাকের 81 জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস 

স্বাধীনতা ঘোষণ। কাঁগল। এই ঘোঁণাপত্রে বল। হইল 
জ'ধনপারণ, হগ-স্বীচ্ছন্দ্য এখং ম্বাধীনহ। ভোগ কর! মাত 

মাত্রেই জগত অধিকাত্র । জনসাধারণ হইল সরকারের শক্তির উৎস এবং সরকার 

অত্যাচারী হইয়। উঠিলে উঠাকে পদচ্যত করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে । এই 

ঘোষণাঁর উপর ভিত্তি করিয়! আমেরিকার স্বাধীনত। যু আরম্থ হইল । ওপমিবেশিকগণ 

জজ ওয়াশিংটনকে তাহাঁদের নেতৃত্বে বরণ করিয়। যুদ্ধ শুরু করিল । ইংল্যা্ডের রাজা 
তৃতীয় জজ ও পা্শেণ্ট আমেরিকার স্বাধীনত। ঘোষণাকে রাজদ্োহিতা বালিয়া ঘোষণ। 

করিয়| সৈন্য প্রেরণ করিয়! ওপমিবেশিকগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। 

ওপনিবেশিকগণ কিন্ত স্বাদীনত| রক্ষ। করিবার জন্য দৃঢ় স্চল্ল নিয়। যুদ্ধ চালাইতে লাগিল । 
সগ্ঠবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়েন গ্লানি ফ্রান্স ভুলিতে পারে নাই । ফলে আমেরিকার 

বেঞামিন ফ্রাঙ্কলিন যখন ফ্রান্সের সাহাষ্য চাহিবার জন্য 
প্যারিসে উপস্থিত হইলেন তখন ফরাসী সরকার উপনিবেশগুলিকে' 

সাহায্য দান করিতে রাজী হইল । স্পেন ও হল্যাগু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ 

হইয়াছিল। ১৭৭৭ খ্রীস্টাবে জেনারেল বার্গোয়েনের অধীনে ইংরেজ বাহিন'র 
স্ঞারাটোগার যুদ্ধে পরাজয়, নিউইয়র্ক টাউন ও ভাজিনিয়ার যুদ্ধে লও 

ঘোষণাব শ'ঠাবল' 

করাপী সাহায্য 



আমেরিকার স্বাধীনত। যুদ্ধ 8 

কর্ণওয়ালিসের অধীনে ইংবেজ বাহিনীর আত্মসমর্পণ আমেরিকার স্বাধীনত। যুগে 

স্পেনীয় ও ওলন্পাজ অবসান করিয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি (১৭৮৩ হরীস্টাব ) 

সাহায্য দ্বাখ। ইংপাগড আমেরিকাব স্বাধীনত। স্বীকার করিয়। লইয়াছিল। 

আমেরিকাধ খ্বার্ধানত| লাভ ইতিহাসেব এক যুগাস্তকারী ঘটন| । 

এই ঘুদ্ধে সাফল্য লাভ করায় খাকিন যুক্তবাষ্টী নামে এক নতন স্বাধ'নদেশ রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছিণ | বগমানে যক্তণাষ্্ী গথিবাণ শেষ্ট শঞ্চিব অন্যতম হিসাবে 
গণ। হয। 

সি 

অনুশীলনী 
1. $ড1)0৮ 6৪ 0159 1১70101700082501 1 0100 ৮17 01 এডাে9 5 [11(101)420619106 7 

/ আমেরিকাব স্বাধীনত। যুদ্ধে পুবকখ। কি? 

উঃ “পূর্বকথ!) (৮ ) দে। 
2. 91890 ৪79 61 5: 080845901 1180 ৮? 06 ডিয৪00928[186101950706 1011৮ ৯ 

( আমেবিকাব স্বাধীনতা যুদ্ধল কাৎণণ্ুশ্ি ক 1) 

উঃ এযুদ্ধেব কাৰণ? (৮৯) _দখ। 
"(91৮5 %% ০০0০9077601 1,0৮ 7181 তা) 01011551780) 01021151 ২ হি 1০060) 1৮ 1] 

60 1১01819৬911) (61,611 ০1১19 ৮1৬৭৭? 

(কেমন কাবয়া এব" কেশ স্বাধীনতাকামাব। বৈদেশিক সাঙামা পাইয়াছিল হাহ'ব এক 
বর্ণন। দাও ।) 

উঃ (১*-১১ ) দেখ । 



চতুর্থ অশ্যার ফরাসী বিপ্লব পবং নেগোর্দিয়ন 
7৩80) 2২950180108 280 2901901) 

পপ 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (095568 01 689 ছ২6৮০1861017) 2 

(ইওরোপের ইতিগাসে ফরান বিপ্রব এক যুগান্তকারী ঘটন|। বঙ্মান সভ্যতার 
রাজনৈতিক আদর্শ, গনতন্ত্র ও জাহ'য়ত! করাসী খিপ্লব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে | 

এই বিপ্লধ কিন্ত কোন একটি কারণে অথব। কোন আকণশ্মিক ঘটন! ছার। স্ষ্ট হয় নাঁই। 
ূ বহুদিনের পুঞ্তীভৃত নানাপ্রকার অভিযোগ বিপ্লবে মৃত 
বধের হইয়। উঠিযাছিলী 0) দার্শনিক, ৫২) লামাজিক, : 

(৩) অর্থ নৈতিক ও (৪) রাজনৈতিক এই চারিটি কারণের 
জগ্চ করাপী বিপ্লব শুরু হইয়াছিল। এই চাবিটি করণের মধ্যে আবার দার্শনিক ৪ 

অর্থ নৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব দেওয়| হইদ্াভে। “ফরাসী বিপ্লব অর্থ নৈতিক : 

কারণের জন্য আরস্ত হয় এখং দার্শনিক? থে বারুদের স্তূপ শুষটি করিয়াছিলেন সে বাঁরুদে 

অর্থ নৈতিক কারণ জলন্ত অগ্নি তৈয়ারি করিয়াছি চা আরও বল! হইয়াছে, “ধিপ্লবের 

কারণগুলি অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক, দার্শনিক ধ! সীমাজিক কারণগুলি তত নহে ।৮%% 

অতএব দেখ। যায় যে, অর্থ নৈতিক কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু 

মনে রাখিতে হইবে কোন দেশেই বিপ্লব একটি বিশেষ কারণের জন্য হয় না। বহুদিনের 

পুপ্তীভূত অসম্তোষ নানাবিধ কাঁরণের মাধ্যমে বিপ্লবে রূপান্তরিত হয় । 

€১) জাশনিকদের প্রভাব (01106716901 815 5286) 

(1811 09807)1)678) ৫ 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ হিসাবে দার্শনিকদের অবদান সম্বন্ধে বল। হইয়াছে যে টাহার। 

প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। তাহারা পরোক্ষভাবে 

বিপ্নবের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন । ফরাসী 

দার্শনিকদের মধ্যে মতেন্কু (81077980816 : ভল্তেয়ার (%০165176) এবং কুশে। 

(8.0888881)-র নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
পচ আস ৯ 

দার্শনিক প্রভ।ৰ 

+/য0৬ [52805 965০0106500 99 6199 0060902289 ০0£ 99013000810 98099 200 6106 06:91 

18101) 93 1880 ঢড 01011980101 ৮99৪ 9190. 05 07)9009+?০ ---0482522117- 

ব866006 0 50868 0 656 000৮6058078 ছা: 0121997 5০9০015০908198) 8250 1১0186109 

2০৯ [12100591201997 0৫ 800181+,, -7৫0756 15151776715 



ফরাসী বিপ্লব এবং নেপো।লয়ন ১৩ 

মতক্কু তীহার বিখ্যাত গ্রন্থ “দি স্পিরিট অব লজ" (106 87910 ০1 
৪্/৪)-এ রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ, আইনপ্রণয়ন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ 

[বৰ করেন। তাহার অপর গ্রন্থ “দি পারলিয়ান লেটার্জ' (076 7১678197, 
[.866678)-এ তিমি পরিহাঁসচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী সমাভের 

দৌষক্রটির সমালোচন! করেন । 

ভল্তেয়ার নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী রচনায় পারদশী ছিলেন । তিনি 

যাজকদের দুর্নীতি ও অভিজাতদের সুযোগ-স্থৃবিধাঁভোগের বিরুদ্ধে 

তীব্র আক্রমণ করিয়! প্রবন্ধ লেখেন। 

রুশে। ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বংসর পূর্বে ফরাসী দেশে এক 
তন প্রেরণা স্থষ্টি করিয়াছিলেন । ভাহার “লাশিয়েল কনট্রাক্ট' (9০0151 00762866) 

স্থ ফরাসীদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল । 
উনি এই বিখ্যাত গ্রন্থে রাষ্ট্র এবং সরকারের উৎপত্তি আলোচন। করিতে গিয়! দেখাইলেন 

যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে রহিয়াছে । রাভ। 
যদি অন্যায়:করেন তাহা। হইলে জনসাধারণ তাহাকে পদচ্যত করিতে 
পাবে। রুশোর এই সামাজিক চুক্তির মতখাদ ফান্সের চিন্তাজগন্ডে 

এক বিরাট আলোড়ন স্থট্টি করিয়াছিল |) 

উপরিউক্ত তিনজন দার্শনিক ছাড়। এনজাইক্লোপিডিস্ট (৭1779501078 801968”) 

নামক মনীষীরা একখানি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই 

সংক্ষিপ্ত জ্ঞানভাগার-ম্বরূপ গ্রন্থে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও চার্চের দুর্নীতির 

কঠোর সমালোচন৷ কর! হইয়াছে । 
( দার্শনিকরা তাহাদের যুক্তিপূর্ণ রচনাদার৷ ফরাসীদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক 

ভ্রুটিগুলি জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। এঁতিহাসিক 17826 বলিয়াছেন, 

ফরাসীদেশের জরুরী সমস্তাগুলির প্রতি তাহারা জনসাধারণের দৃষ্টি 

আকর্ধণ করেন এবং সেই সমশ্াগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে 

আলোচনার ঝড় তোলেন। এঁতিহাঁসিক 7)8510 1801058012 

বলিয়াছেন, তাহারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং অশ্রদ্ধার 

মনোভাব হৃষ্টি করেন। ফরাসী দার্শনিকরাই জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন সামাজিক ভিত্তিকে 

ভাঙ্গিবার মানসিক প্রস্ততি ত্বরান্বিত করিলেন) 

(২) সাধাঞ্জিক কারণ (9০০18] 085988) 8 
(সামাজিক কারণের* গুরুত্ব সম্বন্ধে এঁতিহাসিক রাইকার বলেন, “শ্রেণীসংঘাতই 

তস্মু (১৬৮৯-১৭৫৫) 

ভল.তেয়ার 
(১৬৯৪-১৭৭৮) 

রুশে। 
(১৭১১-১৭৭৮) 

এনসাইক্রোপিডিস্ট 

এঁডিহাসিকদের 
দির্দেশ 



১৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্ষমত! লাভের আন্দোলনই ইহার 
মূলে্চ । ফ্নসি'দেশের সামাজিক ব্যবস্থ। আলোচন। করিলে দেখা যাঁয় যে, সমাজ 

প্রধানতঃ ছুটি শ্রেরীতে বিভক্ত ছিল--(১) অধিকার প্রাণ (115119290) যাজক 
সম্প্রদায় € অভিজাত সম্প্রদায় এবং (২) অধিকারবিহীন (01005119260) 

মধ্যবিত্ত কষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় । প্রথম সম্প্রদায় সরকারী উচ্চপদ, সুযোগ-সুবিধা! 

এবং সম্মান ভোগ করিভ কিন্ক কর ফাকি দিত। অপরদিকে খিতীয় সম্প্রদায় উচ্চপদ 

হইতে বঞ্চিত হইয়। এবং কর দিভে বাধ্য হইয়। রাষ্ক্ষমত দখল 

করিতে বদ্ধপরিকর 'ছইল। বাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে তাহার। 

রাষ্্রকর্তৃত্থের 'অবনান চাঠ্য়াছিল। নেপোঁপিয়ন ধোনাঁপাটি বলিয়া ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 

সামাছিক “অহমিকাই ডিল বিপ্লবের মূল কারণ |৮ কিন্তু ইত ও মনে রাঁণ। দরকার যে, 

রুমক ৪ শ্রমিক শ্রেণী লোকেতাপ অপিকারপ্রা্থ অেণার সামাজিক প্রীধান্তের জন্য 

অসন্থষ্ট হিল । তানি মধ্যবিত্ত সম্প্রাদাষের সঙ্গে ঘৃণ্ত হইয়। পামাজিক বৈষম্য এবং 
টি রতন শোষণ দূর করিত বলপর্কির ছিল 

নব 

সামাজিক বৈষমা 

(৩) অর্থনৈত্তিক কারণ '(2901012210 081899) £ 

ইহ মনে পাথ। দরকার এই সকল কাঁরণেত্র ঘর শর্ধ নৈতিক কারণ সবাপেক্ষ। 

গুরুত্বপূর্ণ |%% রাজকোব শু্া হত্যাণ দ্রন্যই ১৭৮৯ সালের «ই মে যোডশ লুইকে ১৭৫ 

বৎসর গর ফরাসীদেশে; প্রতিনিধি সভ। ন| 56868৪ 061,8781-7ক ডাঁকিতে হইরাছিল | 

অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অ:যার উত্তরাধিকারী ঘুন্ধ, 
সপ্তব্্ষব্যাগী যুগ এবং আমেরিকার ম্ব!দীনত! যুদে ফান্সের ঘথেঈ অর্ববায় হইয়াছিল 1 রঙ্জিকীয় 

বিলাসিতাঁয় গর অর্থবায় হইত কিন্ধ সেই অন্তপাভে কর আদার হইত না। সমাদর 
চিযালার উপরের অভিজাত এবং যাক 'এই ই সম্প্রদীয় নানাপ্রকার শযোগ- 

| স্থবিপ। ভোঁগ করিত কিন্ত কর দিত না । ইহার ফলে রাজকোষে 

অর্থাভাব দেখ। দেয় । পঞ্চদশ ব! ষোড়শ লুই বকেয়| কর আদায়ের কোন কঠোর ব্যবস্থ। 

গ্রহণ করেন নাই। 
অর্থ নৈতিক কারণের গুক্ুত্ব স্বাকার করিন। ইহ! বল। গ্যারদ্গত হইবে থে, সবগুলি 

কারণের সমষ্টিগত ফয হিনাবেই ফরাসাবিপ্রব সংঘটিত হইয়াছিণ) 

%5 [5 1১059106077 সাঞল। 60081 07008259০01 & 3৮:2£10 1১9৮৮৮9০)8 91 83894, 01 

350%৩-::61:0 £0: 3938.) ০412] 65 0 083 000400018১১, 40012, 

%৯১ঘ190] 09080 195 ৮6 69 9০9৮ 0£ 819 09৬০10190১১, 
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(8) ঝ্লাজনৈত্ভিক কারণ (০1161081] 08898) : 

বাজনৈত্িক কারণ ফ্রাস। বিপ্লবের অন্ুতম কারণ বদ। হয়। অন্যান্ত ইওরোপীয় 

দেশের রাজাদের ন্যায় অষ্টাদশ শতাব'র ফ্রান্সের রাভারা স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। 
ভগবান-প্রদর্ত ক্ষমতার উপণ নিজেদের ন্বৈরাচারী। শাসনের ভিত্তি গড়িয়। উঠিয্াছে 
বলিয়। তাহার। মনে করিতেন । কিন্তু অষ্টাদশ শভাব্দ।র ফরাসারাজদয় পঞ্চদশ এবং ঝোড়শ 

লুই-র শাসনক্ষমত| মোটেই ছিল ন|। তাহার। উচ্ছ্ছল ৪ অনিহব্যর। ছিলেন। ইহ] ভিন্ন 

সপ্তবধব্যাপী বু্দে পরাজয়ের ফলে ফরাসা বাঁজতদ্ের মাদ। ফরাসী ভাতিত্র নিকট ম্লান 

হইয়[ছিল। রাঁজান। শাসনের দিকে দুষ্টি ন। দেওয়ার ফলে স্বারথান্বেদী, অভিজাত এবং 
শক ভ্ঞো “1সন-ক্ষমত হস্তগত করিতে সমর্থ হর। ইনটেনপ্ডেপ্ট (17667709770) 

নামক রাভকর্মচাবিগণ এখন 'স্বার্থলোলুপ নেকড়ে বাঘ, 
(7856711776 ৮০]1568)-4 পরত্ণিত হয়। শাঁসনকাষে শুঙ্খল। 

প্রতিষ্ঠ। ব| কঠোর ব্যবস্থার ছ্বাব। অভিাত এবং খাঁক সম্প্রদ।র ৬ইতে কর আদান করার 

ক্ষমত৷ পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই কাহা৭€ হিন না । পুঞ্চদস লুই বলিরাছিলেন, 

“আমার পরে বন্য! হয় তক” ক্ষ )পঞ্চদশ লুই-এর অদিভব্/।মাভ। এব খোড়শ লুই-এর 

আমলে ফপাঁস। সরকারের আমেরিকার শ্বাধানভ। হন্ছে যোগদান করিয়। পামিবেশিকদণকে 

অর্থ সাধয্যদানে। ফনে রাজকোষ নিঃশেষিত হয় এবং করাপী সকাঁত খণভাঁতে মত 

হইয়। পড়ে । ক্রাঁস' বাজতন্ত্র শ্বিরাচানের মূলভিত্তি পারিপৃণ পভিকোষ হারাইয়া এবং 

ঝণগ্রত্ত ইইয়), ১৭৫ বখসর পৰ জাঁতিব গতভিনিধি সভা (965198-03611678]) ডাকিতে 

বাধ্য হইল। | 
রী 

৮৮ 

ফক্সাসী বিপ্লবেন্স গতি (00887186 ০01 1116 76৮0] 81101) 

স্টেট ল জেনারেলকে ডাক। (0911108 01 16 ১6০166৪-061)6781) £ 

ব'জকীয় কীবতা 

১৭৮৯ সালের ৫€ই মে স্টেটস্ জেনারেলের আনুষ্ঠানিক অধিবেশন শুরু হইলে 
ফোড়শ লুই এবং তাহার মৃ্রী নেকার সরক!রের আথিক হুরবস্থার 

কথ। পদস্তগণকে অবহিত করেন ॥ কিন্তু জদন্তগণ প্রথমেই দাবি 
করিলেন যে ডিন শ্রেণান সদস্তগণ যাজক, অভিজাত এবং জনসাধারণ মিলিতভাঁবে একটি 
জাতীয়সভ গঠন করিবেন এবং গরত্যেকের একটি কথ্য ভোট থাঁকিবে। স্টেটস- 
জেনারেলে; ডিন শ্রেণর স্দন্তগণ আলাদ। কক্ষে সমবেত হইতেন এবং প্রতোক কক্ষের 

স্টেটস্ জেনাবেল 

245 0092 ছে 6109 091136929, 

(090095 18110502 20010 172, 



১৬ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

একটি করিয়৷ ভোট ছিল। যাজক, অভিজাত এবং জনসাধারণ এই তিন শ্রেণীর একটি 

করিয়৷ ভোট থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য সংখ্য! বেশী থাঁকা সত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণী সর্বদা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিত। ষোড়শ লুই ক্নতি তৃতীয় শ্রেণীর 

দাবি মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে ১৬ই জুন, ১৭৮৯ লালে টেট্স-জেনারেলের 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজেদের ফ্রান্সের জাস্ীয় সম্ভা 

(19 110118] 498620015) বলিয়া ঘোষণ। করিল । ষোড়শ লুই 

এবং যাজক 'ও অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতায় ভীত না হইয়া এক 
টেনিস খেলার মাঁঠে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্তগণ শপথ গ্রহণ করিলেন, যতদিন তীহাঁর। 

ফরাসী'দেশে একটি শাখনতন্ত্র'রচন। করিয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গ্রত্িষ্ঠিত না করিতে 

পারিবেন ততদিন তীহাঁর। এঁক্যবদ্ধভাবে কাঁজ করিবেন । 

এই জাতীয় সভাকে যোঁড়শ লুই শেষপ্যস্ত স্বীকার করিয়! লইলেন ( ২৭শে জুন” 

১৭৮৯ ) এবং তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদি গকে একত্রে বসিবার ও প্রত্যেককে একটি করিয়। 

ভোটি দবার আদেশ জারী করিলেন । ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ সালে এক ক্ষিপ্ধ জনত। 

বাস্টিল (9886116) দুর্গ আক্রমণ করিয়! বিনাবিচারে আটিক 
বাটিল আক্রমণ বন্দীদের মুক্ত করিলে প্যারিসের জনতা! বিপ্লবের গতি পরিচালনায় 
এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। ৫ই অক্টোবর, ১৭৮: সালে কয়েক হাঁজার ফ্রান্সের 

স্ত্রীলোক খাচ্যের দাবিতে ভার্গাই নগরীতে যায় এবং প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাজা ও 

রাঁনীকে প্যারিস নগরীতে নিয়া আসে । বাস্টিল দুর্গের পতনের পর জনতা দ্বিতীয়বারি 
এইরূপ নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল । ভার্সাই হইতে রাজপরিবার প্যারিস নগরীতে 
আসিবার ফলে জাতীয় সভাও প্যারিসে অধিবেশনে বসিল এবং 'এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনার 

কাজে মনোনিবেশ করিল। জাতীয় সত সংব্ধান সম্ভা। (00786168677 

4 986770)])-তে পরিণত হইল । 

এই সংবিধান সভা ৬ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্ধ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১ খ্রীস্টার্ক 

পর্যস্ত কাজ করিয়! স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করিয়! একটি 
সভার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (00708069610791 81070816115) 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রস্তাবনা পত্রে (019811016) 

আমেরিকার স্বাধীনস্কা ঘোষণা (09018186107 01 170067)91- 

067৫6) ও ইংল্যাণ্ডের মাাগন্গাকার্টী (15805 08£8)-র অনুকরণে ণব্যক্কির 
জধিকার ঘোঝণী” (09618780107 01 619 7161868 01 11817) নাঁমে মৌলিক 

অধিকারগ্ুলি লিখিত হইল এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল» স্বাধীনত! 

জাতীয় সভা (৪. 
(10181 48959120101) 

&88911015) 
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পীর এল প্রতোক মানমই সমীন অধিকারের অধিকার: | ইহ ৫ চা 

'49/ রে 

রী 5) “9 

বল| হইন অউনের দষ্টিতে নকল মাষই মহন এবং বিন। বিচাবে কাকে? বন্দী কর। 

চলিবে ন। । প্রস্তাবনা-পত্র পাস করিন। পন ভ| রাজক্মমত। শির্ধারণে মতেঙ্কুর 

ক্ষমত|-বিভাজন নতি গ্রণ করে| এই শতি অজসাকে এস্ন বিভাগঃ আইন এণয় শি ৪] 
রর 

এলং বিচার বিভাখকে পথক কর। চর এব বাজবে ক্ষঘাত। নিযক্তিত কর। হইল । 

রাজ পরিবারের ব্যয়ের একটি তালিকা (01৮11 17151) টে কপ] ১ইইল্ এবং মেই 

তালিক। অন্ুধায়ী র'ডাকে অগব্তান্দ কর! হইবে স্থির হইল | 

শীসন বিভ্ভাঙগী (6%০০৪11%)-বাজ। পর্চাগন। করিবেন | কিন্ত 
| ও সর কী 

ন,ইনেন গ্ত্ধ করিতে পাগিবেন মাত আউনেৰ পবিবতন কদিতে গরিবেন ন।। 

ব্যকস্থাপন। পদ্ধতি 

পপ 6 ও ৫ 
4 

ব.ভ] 98850218158 ৮69 য়েগ বগি! আইনসভ। বু 

১) পা সু 
টি রি নি ৮৮78 ০ ০ লি ন্রি শের ৫ চ ০ ভর নি মি 

ত ৭: পারেন কিছু আাইনসভ| কতক গুলু পণ [তিনটি আঁদবেএত (েহই আইন 

পস্ হইনে দাভ। তাহ প্িচণ কগিতুত এশা পাকিবেন । লাজ! মন্থিম ধল, নিহুজ 

করিবেন ।কুস্থ তাভারি| আইনি পনি সদল্গ হইত গাদিল্ন 1 নাইতকজাভারি সম্ম্ি 

হিম পাদ কোন বুদ্ধ দোতলা ১ হান্ুস্াপদ। লতিতৃতির পাঝিবেন আ। | এল-কন্সহি 

এটি অইনমভ। গঠিত হইল কিছ্র এ আইনসুভ।ব সলভ্যগণ স্ঃছ।৫ কয ছদের 

শাদনকাধের কবিবার দ্য নম দিক »৩ষ্ট ডিপাটমেণ্ট (1)619110.6111) ব। 

পাকা ডগ কতটি হইল] এ জলিল ভিগেদ। এ স্নবতি এ 
শসন ভাগ ৯ ৪০05 ৫ রা আশ €7._ ১০ স্্ সস ৯ রর 

বিচ।বকগণ আন! কগন কতক সিনাটিত হইবে খন হইয়াছিল । 
1 

এতে কক ব্রত । এও ৮ রি চটি নি ন্তা শব জজ ০ ৪১০. সি: ্ ২ 

সরক।রের অথক লহ! দমাপান কাছা ভগ) অশ্বিন সভ। ডের যাবত 

দ-সম্পরভি বাপ কপ 'এসাইনেটা' (858127। 
অ.থিক বন্দোবস্ত নাগ ন. টানে 

এক গুকার কারের ১ শচালত কারে।। «ই নোট সাময়ক 

ভবে সসকারবের আথিক গ্ুয়েজন নিছে সম হইল । 

1€8৮8] 00115616511017 01 1078 ০175 274 এল আইন পালি কিয় ভচিকে 

শেষ্ট্ের অর্ধান একটি বিভাগে পরিণহ কস? হইল । 

সংবিপান সভার কীধাবন; সমালোচশ| কহিয। বঙ্গ যদ ফেঃ এই সভ। যদিও সাম্যের 

আদশ ঘোষণ। করিষাভিল কিন্তু শ্ুপু কর্দাত বর! ভেট দিতে পিবে 

এই নাতি গ্রহণ করিয়। "বাক্তি অধিকারের ঘোষণা 
(1069০18796801) ০1 1116 8181765 0111811)-এর বিকুছে কাজ করিয়াছিল | 

ইওরোপ-_২ 



১৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

সংবিধান সভার কাজ চলাকালীন ২১শে জুন, ১৭৯১ শ্রীস্টীঝে রাজ| ও রানী গোপনে 

দেশত্যাগ করিতে হাইয়। ভেরেনিস (৬ ৪151268) নামক স্থানে ধর! পড়েন। রাজকীয় 

বিরল সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছে এজন্তই বাঁজ। ও রানী জ্েশত্যাঁগ 

টি করিতে চেষ্টা করেন । কিন্তু এই ব্যর্থ চেষ্টার ফলে রাজতন্ত্রের প্রতি 
ৰ ফ্রান্সের অধিবাসীদের আস্থা লোপ পাইল এবং ফ্রান্দে গ্রজাতান্ত্রিক 

মনোভাব গড়িয়। উঠিল । রাজার পলায়নের চেষ্টার পর হইতেই ইউরোপীয় দ্নেশগুলি 
ফরাসী বিপ্লবের লহিত জড়াইফ়| পড়িল। ফরাসীদেশের রানী মেরী এপ্টোয়নেট 

(19710 :)2810871616)-এর ভ্রাতা জস্ট্িষার সমাট জিওপোল্ড 

(,997901) পাঁড়্য়! নামক স্থান হইতে এক প্রচারূপন্জ ঘোষণ। 
(11870119810 01 17১80008, 668 ৮15, 1191) করিয়। ইউরোপের রাজগণকে ফরাসী 

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে জনুরোঁধ জানাইলেন। ইংল্যাণ্ড এই 

অন্তরোঁধ গ্রাহ্ৃ করে নাই । কিন্ত তাহ। সত্বেও ২৭শে জাগস্ট, ১*৯১ খ্রীষ্টাব্দে লিএপোল্ডি 

ও প্রাশিয়ার রাজা পিলবিজের শোবণা (06615758195 ০1 
৮৯110108) গ্রচার করেন। এই যৌথ ছোঁষণায় বল! হইল যে, 

ফরালীদেশের পরিস্থিতি ইউরোপীয় রাজগণের চিন্তার বিষয় এবং ইউরোপীয় রাজগণ 

হস্তক্ষেপ করিয়। ফরাসীরাজকে স্বক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব্নে। ভু'বার এইরূপ ভ্ভীতি 

প্রদর্শনের কলে ফরাসী জাতি উত্তেজিত হইল বটে কিন্ত ভীত হইল ন| | এদিকে যোড়শ 

লুই বাধ্য হইয়। নৃতন সংবিধান স্বীকার করিয়। লইয্াছিলেন 
(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভার 

অধিবেশন সমাণ্চ হয় এবং নৃতন শাসনতন্ত্র অন্ঠষায্ী নির্বাচন হওয়ার পর ১ল| অক্টোবর 
হইতে নৃতন আইনসভা ([,6215186156 89981281015) সংবিধান সভার স্থান গ্রহণ 

করিশ। 

পাড়ুয়। প্রচার পঞ্ 

পিলনিজের ধোষণ! 

নৃতন সংবিধান স্বীকার 

আইন সভা (1.621915 0185 855610018) : 

আইনসভার ৭৪৫ জন স্দন্ত রাজনৈতিক আদর্শের ভিভিন্তে সভাকন্গের আঁসন- 
গুলিতে বসিলেন ৷ বাহার! শাসৰতন্ব মানিয়া চলিবেন (76101118068 ০: 008815- 

1100.811818) তাহারা সভাকক্ষের দক্ষিণদিকের জাসন গ্রহণ করিবেন । আর ধাহার। 

প্রজাতন্ত্র বিশ্বাসী [যেমন, জেকোবিন ও গিরাশ্তিস্ট (08601705 8710. 01701968) 

ছুইদল ] তীঁহার। বামদিকে বসিবেন। 



ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন ১৯ 

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইনসভ। ছুইটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইল | প্রথমত, ষে 
সকল যাদক 01518 ০0786181018 01 1176 ০১6 নামে 

আইন মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিধ্য কি ব্যবস্থা 

গ্রহণ কর! হইবে । এই সম্পর্কে ঠিক কর! হইল, যাঁহীর। এই ০1৮1] 01570056107 

মানিতে অস্বীকার করিবে তাহার রাষ্ট্র্রোহী বলিয়। খিবেচিত হইাব। দ্বিতীয়, 
দেশত্যাগী (03001%765) এাঁজতান্ত্রিকদিগকে একটি নিদিষ্ট দিন মদ ফ্রান্সে 

ফিরিস। আসিতে বল| হইল। এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাদের সপন্ি সরকার 
বাজেরাপ্ত করিবে এবং তাহাদের মৃত্যুদণ্ড পযন্ত হইতে পারে বলিয়। ঘে|খিত হইল । 

যোঁড়ণ লুই আইনসভার উপরোক্ত ছুইটি অ।ইনেই “ভিটো” (৮৪1) দিলে এক 

প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখ| দিল। ২*শে জুন, ১৭৯২ সালে এক বিরাট জনৎ| লুই-এর 

টুইলারিস্: (ঢ'81167165) নামে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে | ফ্রান্সের এই উত্তেজনা- 

পূর্ণ অবস্থার অস্ট্িয়। এবং প্রাশির।র রাজগণের নির্দেশ মত প্রাশিরান সৈম্তাধ্যক্ষ 
ডিউক অব ব্রন্সউইক এক ঘোষণ। (918085/10805 1১806191886) জারী 

করিয়। বলিলেন তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিয়। গাজানে প্বক্ষমতায় 

প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ব্রান্সউইকের ঘোষণ। ফ্রান্সে চরম উত্তেজনার 

স্থঠি করিল। ১*ই আগস্ট, ১৭৯২ সালে প্যারিসের জনত৷ রাজপ্রাসাদ আঞমণ করিয়। 

রাজার সুইজাবলাগুবাসী দেহরক্ষীদের হত্য। করিলে রাজ। ও রানা আইনসভাগৃহে 
আশ্রয় লইতে খাধ্য হইলেন। জনত। আইনসভাগৃহ আক্রমণ করিণ! এাতিমিধি- 
ৰর্গকে পাঁজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য করিল এবং প্রাপ্তবয়ঞ্চদের . ডেট।ধিকারের 

ভিত্তিতে নিধাচিত এক ন্যাশনাল কনভেন্শন্। (8800781  €07/5€]) 11011) 

বা জাতীয় আইনসভার হাতে নৃতন শাসনতন্ত্র নচনার ভার 
দিতে রাঁজী করাইল। রাজপরিবারকে টেম্পল (7607016) 

নামক কারাগারে বন্দী করা হইল। এদিকে বিদেশী সৈন্য ফ্রান্সের শহরগুলি একের পর 

এক দখল করিয়। ভাঁছু'ন নগরীতে প্রবেশ করিলে প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহভাজন 
কয়েক সহম্র রাঁজনৈতিক বন্দী দেশদ্রোহীকে হত্য। করে । ইহাকে সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড 

(961)06001)67. 119598076) বল। হয়। ব্রান্দউইক ঘোষণার 

ইহাই প্রত্যুত্তর । 
দেশের অভ্যন্তরে এরকম বিশৃঙ্খলা সত্বেও ফরাসী সৈন্যবাহিনী ডাণ্টন (7)87107) 

ম::/0055 17055581010 ০? 6159 1101067595 2081090 60০ 208] 01080]) 96796) 109 272 
82)0 09 10901১19)-170550/. 

জটিল সমস্ত 

ব্রান্দভইক ঘোষণ। 

জাতীয় আইনসভ| 

সেপ্টেম্বর হৃত্যাকাও 



হ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

নামক বিপ্লবী কমুনের নেত। ছবার। উদ্দ্ধ হইয়। ভামি (ড৪1ঘড) নামক স্থানে 
বিদেশী পৈন্যবাহিনীকে বাধ। দিতে সমর্থ হরধ। ব্রান্পউইক সৈন্যবাহিনী সহ ফ্রান্স 
পরিতাগ কাঁখসে ণৃশম নিবাচিত হ্যাশনাল কনভেন্ধন' (বৈ৪00]থ1 007550002) 

বাঁজতন্ত্র অবসান হইয়াছে ঘোষণ। করিঝ়। ফ্রান্সকে একটি প্রজাতীন্ত্িক 
প্রজাতান্থ্িক রাঈ ্ র _. পাস বলিয়। ঘোষণ। করে ( ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ )। 

হাশনাজ কনভেনশন (৪1909100185 91) 6107) ; 

প্রজাতাদ্থিক বা স্থাপন করান পর ন্যাশনাল কনতেন্ননের গাধান ছুটি সমস্ত! হইল 

গ্শেডোহীদেব শী1স্র বাবস্থা করির।:আতভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল। প্রতিষ্ঠা করা এব, 

বিদেশী রাঙ্ের আহ্রদণ হইতে দেশকে রঙ্গ। কর|। বিদেশী পাষ্ট্েণে সঙ্গে যড়যন্ত্রের 
অভিযোগে বাব ব্চিংনেণ বাধস্থ। কর। হইল 'এবং জ্রেকোবিনদলের অভিযোগে রাজাকে 

দোঁদী নাবাস্ম করিয়। গ্াণদণ্ডে দিন কর। হঈল | ১১শে জাঁভ নারী, ১৭৯৩ সালে সো ঢ* 

লুহীবে গিলোটিনে (98111018186) হত! কত। হই । ইং পন 

কন? ভনএন দেশের মলে) গ্রতিক্বিয়াশীপ এক প্রভিবিপ্রবীন্যে দমন 

কপাগ নাতি গ্রতস করে। ল-ভেগ্ডি (,8-567109০) নামক স্তনে কা।থলিক দা বলন' 
শ্রেনি সিসির রি 

প্ুঘকগণ নাল শাজাতক্কেল বির শে হছোচন। সারে । ভাভার। 
৬1141 

লই-এব হুতা" 

গ্ুজ'তাস্থব বিরুদ্ধ ্ ন?তস্থ পুনরাদ এ উঠত ৭ বাণ চেষ্ঠ! করে। ফান্সের অন্ত।ত, 
নগণগুলিতে যেমন লিম় ৮ )» মাস্সাই (8.8610168) 

এবং বোর্দে (80:4688)-55 (কন্দ্'র সরকাঁপেগ বিরুক্গে বিদ্বেনি ঘোষণা কর। হয়: 

বিদ্রোহ দোষণ 

আান্তর'ণ এইরূপ বিপদের সঙ্গে সঙ্গে গোডন লুই- এন প্রাণদ,ির কলে ১৭৯৩ সালের 

করার ম.লে ইতলগ, অস্টিন।, গ্রাশ্র। চা স্পেন গুভীতি 
দে* ফান্সের পিকে এক বিরাট শুক্তিসজ্ব গঠন করে । ইহাকে 

প্রথম এক্িসক্ষন (6:55 09211601017) বল। হয় | এই শক্চিসজ্ন ফান্সের রাজাপাম। 

আক্রমণ ক) এ ২১শে মাচ, ১৯৩ মালে শীর উইগ্ডেন (9০:5171097 )-এর 

যুদ্ধে ফ্রান্সে সৈন্তবাহিনণকে পরাগিহ করে । ৃ 

প্রথম শর্রিদন 

ঘরে এ" “ভবে এইরূপ বিপদের সন্মুধীন হইর। দেকোধিন লেন নেভতে কনভেন্শন্ 
একটি পিঙ্াপের পাপন বাবন্ত|' বা ০1৮0 ০6 752০2 স্থাপন 
করে। কেন্দ্রার শাসনভান একটি জননিরাপত্ত। সমিতি 

(০9880010685 91 £810110 986915)-র হাতে দেওয়। হয়। এই সমিতির সভা 

শাসন বাব 
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সংখ্য। ছিল ৯ ভন; পরে বাড়াইর়। ১২ ভন কর। হয় । এই মখিতি 0910101166 ০৫ 

0906781 996288165ড এবং 109190016৪9 01 711851018 নামে 

দুটি প্রতিষ্ঠানের মারফহ জাতির নিরাপিভার তন্য এয়োজনীয় 

যে “কান পন্থ। গ্রতণের কমত। প্রাপু হইয়।ছিল | 10091001569 017 11185102-71 দেশের 

নন্েভাঁছশ ন্যজিদের 78৯৭ 91 1186 9098)60%8 এবং [9 01 1196 1110) 

নামক ছুটি আইনের ছার। £গ্রপ্ার কৰিয়। বিপ্লবী বিচাবালস (865০18৮1008 

7৪1) এর সম্মুখে হাপন করিভে গারিত। বিচারালয়ে দেমী সাবান্ত হইলে 
নূপরাবীকে গিলোটিন (39311008)-4 পরাণ দিতে £হইভ। র1দআন্থেণ সভিভ জড়িত 

“কান ব্য।ক্তকে এইরপ সন্দেহ কনিলেই 0811)977/6-4 উঠার শিরান্ছিদ ০1 হইত । এই 

পটার শাঁসনব্যবস্তার দ্বার। কনভেবশন লা-ভেগ্ডি রুষক-নিদ্রোহ এ লিয় (5978), 
হাই (81978511165) ও বোর্দে। (8307062888)-7 বি দহন কাথ | দেশের 

বারি নে 087410৮এর অবীনে ফরাসী ব।হিনী প্রথম শক্তিসজ্ঘের আরঞচণকে বার্থ করে। 

৮.৫ সৈম্তবাভিনী হৃগুলশ্টোট্টেন (1707591)016)-এর থাদি। পলাছিত 

এব অস্টিঘাব দৈন্যবাহিনী ভঞাটিগনেস (8111891168)-এর যুদ্ে £না্িত হয়। 

হশিয! ও স্পেন পণাজিত ইমা! বাস্ল (8551)-এর অন্ধি গক্ষন করিতে 
“াধ্য হয়। 

ইহার কার্যক্রম 

ট। হল বলা যায । 

বিউ্রবের ভাৎপর্য (51801176865 01 (106 [36৮ 01)861011) £ 

ফযাসী ব্প্িন ইউরোপের ইতিছাদে এক যুগান্তকারী ঘটন। | গম, ইহ। ভগবদত্ত 

ক্ষমতার উপর প্রতিষ্টিত স্বৈরাচারী গাজভস্ত্রর মূলে বুগাব।ঘাত করে । 

তাহার পণিব্ডে জনসাঁধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
(1905616107115 01 6 29৪০]1০) এই নতি গ্রাতিষ্তিত হয়। 

বতীয়ত, ফয়ামী বিপ্বন্সাম্ঠের আদশ ঘোষণ। করে । আইনের চোখে সবাই সমান 

এবং রাষ্ট্রের কাজে যোগদ!নের ক্ষেত্রে ষকষলে সহান সুযোগের 

অধিকারী এই নীতি গৃহীত হয়। 

তৃতীয়ত, বিপ্লব ব্যক্তিত্বাধীনত। এবং সংবাদপত্রের এঙ্গনতাঁর 'আদর্শও ঘোষণা 
করে। বুরলবৌ। (8০81১০7) রাজবংশের শাসনকালে (05860765 06 080566)1 

জনধারণের 

সার্বভৌমত্ব 

শীমা। 



২২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

নামক গ্রেপ্তা? পরওয়ানার দারা ষে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ কর! 

হইত। বাস্তিল ছুর্গে এইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তিদের রাখ হইত । 
১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ সালে বাস্তিন দুর্গ উন্ুক্ত করিয়া! এই সকল 
বন্দীদের মুক্ত করা হয় । 

ব)ক্তি ও সং. 

বাঁ ধা, 

চড় কপাসা বিপ্লব জাতীয়তা (ব86107581157))-র আদর্শও ঘোষ্ণ। করে। 

জাতীয় এক্য এবং জাতীয় স্বাধীনত| ছিল ফরাসী ধিপ্লবের অন্যতম 
আঁদর্শ। ইউরোপীর রাষ্টরগুপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন ফ্রান্সের 

অধিবাস 4। ফেশেব থ্বাধীনত। বজায় রাখিতে দৃঁপ্রতিজ্ঞ হয়। 

জাতীয় এ: 

নেপো নয়নের অভুযতান (40৮67) 01 101901607) £ 

যে সক ব্যক্তি মিজের চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়। স“স ও এক্তি ছার। ইতিহাসের 

গঠি-পরিবত'ন সক্ষম হইতে পারিয়াছেন, 

নেপোপিয়ন বোনাঁপাট তাহাদের 

আন্বাতম। কমসিকা নামক দ্বীপের 

এজ'কসিও (19৩৬০:০) নামক গ্রামে 

তাহার জন্য ওত (১৫ই আগজ্, 

১৭৬৯ )। তাঁহার পিতার নাম চস 

বোনাপার্টি এবং মাভার নাম সেটিজিয়। 

বোঁনাপার্টি। গ্ৰত পরিপূর্ণ কর্সিক। 
₹।পেব প্রারুত্কি প্রভাবে নেপোলিয়নের 

চিত্রে পড়ত], চিজীকতা) অটল এবং 

এান্ত প্রকুতি মৃত ভইরা উঠিদাছিল। 

বাল্যকাদেই তিনি ইতিহাপ, অঙ্কশাখ 

নে পালিষন এবং ভগোল গুভৃতি পিষয়গুণি ভাল 

করিয়। আয়ত্ত করেন এবং রুশো? ভলটেয়ার ও মণ্টেকচ প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদ 

সম্পর্কে আলোচনা করিতে আনন্দ পাইতেন। ট 

শিক্ষ/! সমাপন করিয়। নেপোলিয়ন ফরীশী সৈন্খাহিরীতে 

জামরিক কর্মচারী পদ্ধ (98৮-1,800 6078 ১1) গ্রহণ করেন । ১৭৯৩ গ্রস্টারন্দে তিনি 

টুলে। (70102) বন্দর হইতে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে খিভাড়িত করিয়। ফ্রান্সের নিরাপত্র। 

বাল্যজীবন 
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রক্ষা করিক্নাছিলেন। ডাইরেক্টরীর অধীনে নেপোলিয়নকে ইটালি অভিযানে নিযুক্ত 
| বরা হয়। তিনি আল্লস্ পর্বত অতিক্ষম করিয়! সার্ভিনিয়াকে পরাজিত 

করেন এবং ভ্যাভয় (985০5) ও নিজ্ (1৩6) দখল করেন। ইহার 
পর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত করেন, যেমন_ লোডি 

(1,০৫1), আর্কোল। ($:6015) ও রিতোলি (15011)। এই 

ুদ্ধগ্জলিতে জয়লাতের ফলে নেপোলিয়ন মিলান (81187) এবং 
জেলটুয়া (87068) দখল করেন এবং অস্টি্িয়াকে ক্যান্পো 

ফরমিও (08700০-0-81০)-এর লন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। অত:পর 
নেপোলিয়ন পোপের রাত্যগ্ুলি আক্রমণ করিলে পোপ উলেনটিনো! (70)০00)০)-এর 
সন্ধি দ্বার! বন্ঠত। শ্বীকার কবেন। 

সামরিক জভতিষযার 

ন'ডিনিদা, অন্টিয়া ও 

পোপের পরাজয় 

এখন জ্রান্সের কেৰলমাত্র শক্র রহিল ইংলগু। ইংলগ্ডের পূর্বাঞ্চলের সাত্রাজ্য নষ্ট 
করার জন্ত নেপোলিয়ন মিশর দখল করিবেন স্থির করেন। তিনি 
এক নৌ-বহর লহু ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের সতর্ক দৃষ্টি 

এড়াইয়। মিশরে পৌছেন। তিনি পিরামিভের যুদ্ধে জন্ললাত 
করেন কিন্ত লীলনদের ঘুদ্ধে নেলননের নিকট পরাজিত্ত হন। এদিকে নেপোলিয়নের 

অক্পস্থিভিতে ইংলগ্ রাখিয়। ও জস্ট্িয়ার সহযোগে ফ্রান্সের বিরুছে 

দ্বিতীয় শক্তিলগুঘ স্থাপন করে । দ্বিতীয় শক্িসভ্ঘ ইটাঁলী হইতে 
মদ্রাসী অধিকার বিলপ্ত করিল। নেপোপিয়নের ইটালী অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ভাইরেক্টারদের ৰর্মপন্থ। ফ্রান্সের জনসাধারণের মন:পুত হয় নাই । 
এই সকল সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন লামান্য কয়েকজন সৈন্তসহ ইংরেজ নৌ-বাহিনীর 
সতর্ক' দৃষ্টি এডাইয় ফ্রান্সে পৌঁছেন। একমাত্র নেপোলিয়নই জাতিকে রক্ষা করিতে 

পারিবেন এই ধারণ। ফ্রান্সের সর্বত্র নেপোলিয়নকে জনপ্রিক্ব করিয় 

তুলিয়াছিল। তিনি ভাইরেক্টরীর একজন সদস্ড গ্যাৰি সাইস্ 
(8১০৪  ৪1৪56৪)-এর লহায়তায় ভাইরেক্টরদের পদচ্যুত করিয়। কনসালেট 
(09177981816) নামে এক নতন শাসনব্যবস্থ। স্থাপন করেন ( ১৭৯৯ শ্রীস্টীৰ )। 

ই*লগের বিরুদ্ধ 

অভিযান 

1ঘ'৩ৰ শস্কিলভব 

কন্সালেট 

কনসালেট ছুই সাজাজ্য স্থাপন (8108) 00171501886 £9 চযা0176) 

প্রধ্ম ৰনসাল হিলাৰে নেপোলিয়নের প্রধান কাজ হইল দ্বিতীয় শক্তিসজ্ঘ বিনাশ 
করা। এই উদ্দেস্টে ভিনি দ্িতীপ্নবার আল্পস্ পৰত অতিক্রম করিয়। ইটালিতে প্রবেশ 
করেন (১৮*০ শ্রীস্টীৰ )। তিনি ম্যারেংগে! (157578০)-এর যুন্ধে অস্ট্িয়াকে 



২৪ আধু্নক ইওরোপ ও বশ হাতহাস 

সম্পূর্ণ ভাবে পরাক্তিত করিয়! ইটালিতে ফ্রাম্ম যে সকল স্থান হাঁরাইয়াছিল তাহ! 

পুনরুদ্ধার করেন। অপরদিকে ফরাসী মেনাপতি মোরে! (89:69) 

টি (17011610110061)- এর খুদে আয়লাত 

করিয়। ভিয্নেনার গরবেশপথে উপস্থিত হন। , এই প্রকার পরিস্থিতিতে অন্টি। লুনেভিল 

(0806৮116-এর জন্ধি ্বাক্ষর করে। এই সন্ধি দার! অস্টি্য। কাপ্পেক্বিমিদ। 

স.ন্ধর “ঠাদি পুনরায় স্বীকার করিয়। শন । রাইন নদ পাতা রি 

ইটালিতে জঙ্বলাভ 

হদাষ'ব বশ্যঠ র্ 
কন 85 /লনটি। ৮ ৯২০ ক্লাশ চা পো নু 2 ; 

হুর অঞ্চলে এক বেলজিয়ামের উপর ফরাসী আপিপতা সবাক ভগ | 
সৃ 

এদিকে কয়েক বসত ঘানং ক্রমাগত বুদ করিয়া চিত ১১ 

াস্টান্দে ফান্দের সহি সন্ধি স্তাপন করে। এই শাস্তিগকতিকে এমির়েন্স এর 

(80860709)- এর সন্ধি €ল। £য়। ত্রিনিলাদ ছি পিংছল রর অপর যে নকল কণান্। 

উপনিবেশ ইংল্ এই বক বখ্সচ! যুদ্ধে দখল করিদাতিল তাই, 
বেলাজয়ংম সুদিকার ১২ ; 

'ববাউয়,। লিল | জপব পক্ষ নয লিয়ন মিহার হইতে সৈন 

০৯১৮ রা সা 2 স্ ২১ ৭৮ শুর শত ল সখ চ স্ সপাং পান্পিক স্ব দি 

অপ্নাণণ করিলেন | এইভাবে গছ এ গাজর অবসান ঘট | 
শি শ্ঞানা (ডলি দি ়প বি ₹7া14- চি 2 পা ৪৯4 অহাও “5122 ০ ০ ঠ নিব 

ধস বিন শ্বিত য় এ ফুপুহয নাত ক য়! নোপো, শয়ন আপকতর সঙ্গত 

উংল/ওন সত রঃ 

মতি ' শর 
বস সে সপ ৮ 42 ৩ শে এবি 

27থ1গ নই] /তলা। ৮ না | 547 চাদ এ ল্59 লানান! 1৫ রত কত ম। 

লো 

ও ৈ লিলা টা হে নি ্ এ (তিনি বলিয়ি ীপী গভনুকউ পাপ লুষ্টিত ইডি আসি ছি, এরধার্রির 

সমর্থন লাভির জন্য গণভোট গ্রহণ তেজ 1 ভন এঅভজ্াপিক জনিত এ দরম 
নেপো লিয়ন এ 51০7 ত্র ট পিপুলভলে চদ হইউপ্লুন | 

টি স'ক্কার (96101775801 [০1)0186)1) ; 

প্রথম কনসগ পদ জাভ হইতে লম্ট পদ লাভ পর্যস্ত নেপোলিতন ছল হি 
সপ'৮৭ উত্লাতন গন কতকগুলি উল্লেখনোগ। স কারের কাছে হাত দেন! 

প্রথমত? ংসনতাস্্ক নাগ | লুনস!লেটের শাসন বাধস্থায় গনদাগারণ কর্তৃক এ্বকারী 
শ-সনচ-স্দুক ক্ট:ব শিরচন বাপস্ত। বাহিল কণ। হইল । উচা্র পরিবতে প্রথম 
সংক্ষ'ব কমলাল এব পরে সম্গাটি কক -মনেনিয়ন বাবস্থ। কধকরহী 

কর। হইল । পুবেকাব ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের প্র্তোক ডিপার্টমেন্ট ব| গ্রদেশে এ এক দন 

% ৫ তু 89900 60৪ 0:0৮ 01 718009 1%106 010 60৩ £০050) 7 0107:90 1৮ 0১ .দ1% 

209 লা 0::0.” ৮1101901607, 

পম স্পা স 
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করিয়। প্রিফেক্ট নিযুক্ত কর। হইল । বিচার বিভাগেও বিচারপতিগণ এখন হইতে 

প্রথম কনসাল এবং পরে মমাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন । এইভাবে নেপোশিয়ন 
একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থ। স্থাপন করেন । 

'নপোশিয়নের সবাপেক্ষ। উল্লেখঘোগা সংগা হইল তাহার আইন-বিধি (0985 

০ ব8]901600)| এই আইন-খিপিত5 আইনের চক্ষে বাক্তিমাত্রই মমান এই নীতি 

(থাবিত হইল এই আইনখিনি ঠিনটি গে বিভক্ত হিল 
_-দেগয়ানী আইন, বৌঞরদারী অইন ও ব্যবসার বাণিজ্য অম্পকীয় 

আইন | নেগ্গোশিয়নে আইনবিনি উতহোপের সন্মুথে এক 

নপোলিয়নের 

আশইন-বিধি 

107১ ০ ১:০৯ পরি এর টাক ১৫2 ভি 

এ্পালিরন। এব ট জাহীয় নিকাব বন্ত। স্াপুশে হচ্ছাগা »উয্াকিলেম | এ 

- নি বনি 37 

উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিক 5 মাধ্যমিক স্ল স্তাপন করেন । লিদিস্ 
শক সংম্র এ রি 

(1১ ৫০৪০৪) নম বত. পবগাব উস শাপলা চিন সুল৪ শ্াপিন 

কদম | দি আইনের কল ক ইসটি এরা বিশ! শিদ্ঞারগ চ্াপন কছেন। 

শলিটেকনিক স্কুল (90151607110 9৫17901)-এ৭ উন্নত সপন করেন সবে'পৰি 

হনি ফ্রান্সে £ ইট বিশ্ববিদ্ভালয় গ্াপন কদেন। 
কপাল স্ সং শত সপ চি জল, এট শত চা কচ ০৫ 

অর্থ শৈঠিক পুবস্থাইী এস বাচ্গতশুক্কণ হর ডউতদ্রাহ পহনেত মলে লঙ্ষা কাগন্া 
৬ টিন 

জি পাস টিসি 

নেপোলিন। অথ নৈটিটি আাক্গুতে শু টিয়া হারেশ 1 জব 
মর্থনৈতিক সংন্কর রি 

প্রদান হোক আগার অবশ্রাকী তত হী আশ শেপোলিয়ন 

শশশ্ *, ৬ সা বি স্ল শ্ :৯: নি ৮ ০০০ ০৫7 ত্ স ্দ £. নিন পভ স্পা ত আকসা 

জমলাপাশসল্র এল গুভা কু যেন 1] বল একনি হাত কত সাঙ্গ হয় মাহী হা পি 

লেখ সওএ টি ্া স্ব ৮১০৭১৮52৭72 ৯ 5৩ - [চো 1 পর্শা শর ক্ি- এ 16১-৮22 [71৩ কন লে বেশ সঙ্গম ভাবে আলি হত হব পা মানি জেকাকি লুঙ্গী বাাখনেন।। 

1 কলাটি হত «ও ঠর্নীনি দান ইশ! লে শত 22 এশা নক 
প এত ১০7 রশিদ ৩৬11 5 114 | স্্্যা ৪ ] ডক ৩৩৯৫7 তি ভরা, 11৭ নত 52 

ম্টাঁঁদ 88106 01 87106 পন কর। হইল্ | 

্ ০ বব কত শর চে মি এ্্রস্য উঠি নি কা ৮.৯ -৮৮*৮ পপ সপ নদ সক 

আগগতা। হিসি কীািবাছি িশ্য চাল হিস্যা তা একী শান কানা 1 নরকীনের আআ 

নপে।পদি্যিন পোপের মহিত পরের দিরোরধ মিটাহর। গইলেন ) ১৮5১ গুষ্টত দ ধর্মমীমাতসা 

1 (০99607051) দ্বার স্তির হয় যে ফরাসি চান্চের উত্তম হা হকগুণ এ্রদম নসলাল ছাতা 

নিযুক্ত হইবেন এক পোপ কর্তক এই মিরোগ অনুমোদিত হইব । 
ধর্মীয় সংস্কার রঃ ৰ রি ০ 

শিয়ন্থরের ঘাজকগণকে বিশপগণ ন্যিত ক বেন 'কন্ক এই নিয়োগ 

রকার কর্তৃক অন্তরমোদিত হইতে হইবে । যাজকগণ সরকার ভইতে ক্তেন পাইবেন । 

ইভাবে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে বিরোধের মমাস। করিলেন | 

এসি 
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উপরে উল্লিখিত নানাবিধ সংস্কারের ছার! নেপোলিয়্ন ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে এ 
ব্যাপক পুররুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি বিপ্বের শ্বাধীনতার আদর্শ শ্বীকা 

টি করেন নাই? ব্যক্তিগভন্বাধীনতা৷ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: ক্ষু 

করিয়াছিলেন । জনগণকে রাঁজনীতি ক্ষেত্রে কোন অংশ দানি করে 
নাই। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে তীহার বহুবিধ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সের বিপ্লবে 

মূল আদর্শগুলি সুদৃঢ় হইয়াছিল। তাহাকে এইজন্ত বিগ্লাবের যোগ্য উদ্ধরা্বিকার 
*11611 €0 (৩ [৪৮০1610” বল| হইয়াছে । 

নেপোঙিয়নের দেশজয় (0000655 01 [61901697) 

সম্নাট হইবাঁর পর হইতে নেপোলিয়ন পুরায় ইংলগু, গ্রাশিষ।, অস্্রর। ও রাশিয়া; 

শক্রতার সন্ুখীন হইলেন। ইংলগ্ের প্রধানমন্ত্রী পিটের উদ্যোগে তৃত্তীয় শক্তি 
(018170 6058186199) স্থাপিত হর । নেপোলিয়ন আব্িয়া; 

সৈন্তবাহিনীকে উল (010) নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে 

ল্ধ্য করেন (২৭শে অক্টোবর, ১৮০৫ ) কিন্তু পরদিনই ইংরেজ সেনাপতি নেললনের 

ভৎপরতায় ট্রাফালগার (179181£81)-এর নৌ-যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বাহিনী পরাজিত 

হয় (২১শে অক্টোবর, ১৮০।)।  ভল্ম-এর জরলাভের পর 

ী নেপোনিয় অলিস্ট্রয়ার রাজধানী ভি়েনার দিকে অগ্রসর হন 

অন্ষ্ট্য়। এবং রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী নেপোশিয়নকে বাঁধ দিসে তিনি অস্টারলিজ 

(8080611১2)-এব হুদ্ধে তাহাদের সম্পৃণভাবে পন্বীজিত করেন 

হিডি লা (২র। ডিসেম্বর, ১৮*৫)। আন্টরয়। প্রেসবার্গ (০:85১০৮7৪)-এর 
সন্ধি স্বাক্ষণ করে | এই সন্ধির শতাক্ষসারে অ; সয়। ভেনিস, ই সয়া 

€ ডালম্যাটিয়। নেপোলিয়নকে দিতে বাধ্য চন্ব এবং নেপোলিক়নকে ইটালীর রাজা ,বণিয়। 

স্ব'কর করে। ইহার পর নেপোঁলিম্বন প্রাশিবার সৈন্তবাধিনীকে ভেল। (4678) এব 

আযরস্ট্যাভাট. (/5618680)-এর যুছে চূড়ান্তভাবে: পরাজিত 

করেন (১৪ই অক্টোবর, ১৮০৬)। কিছুপিন পর নেপোলিয়ন 

গ্রাশিয়রি রাজধানী বালিনে উপস্থিত হইলেন ৷ ইহার পর নেপোলির়ন “কলফেডারেশন 

অব-ধি-য়াইন” (00101606786100. 91 £8৪ 181)1716) নামে জামীন রাজগণের এক 

রাষ্ট্রীয় লজ্ৰ স্থাপন করেন । ইহাতে ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত। প্রতিষ্ঠিত হয় । 'প্রাশিয়াকে 

পরাজিত করিম্ব| নেপোলিয়ন রাণিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং ফ্রাইড ল্যাণ্ড 

(ছ606898)-এর যুদ্ধে রাশিয়ার সৈল্গবাহিনীকে পরাজিত করেন ( ১৪ই (জুন, 

অস্ট্রিয়ার আক্মলঙর্পণ 

ঈাফালগারের যুদ্ধ 

প্রাশিয়ার পধাজয় 
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১৮০৭ )। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাওার চিলজিট, (দ11880)-এর সন্ধি শ্বাক্ষর 

করিতে বাধ্য হন। টিলজিটের সন্ধি সমগ্র মধ্য ইওরোপে 

রাশিয়ার পরাজন্ন নেপোলিয়নের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং তৃতীয় শক্িশজ্বকে 
ভাঙ্গিয়। দেয়। 

নেপোলিয়শের পতন (0০570181101 টব 27)01801) 2 
এরপর নেপোঁলিয়ন নির্বান্ধব অবস্থায় ইংলগুকে আক্রমণ করিবার জন্য গ্রস্ত 

িরননিনান হইতে থাঁকেন। ইংলগ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের ভন্ত প্রত্যক্ষ 
(0০4/891 ভাবে ইংলণ্ড আক্রমণে জুধিধ! হইবে ন। বিবেচন| করিয়। তিনি 

899৮). অর্থনৈতিক অন্মে ইংলগুকে আঘাত করিতে চাহিলেন। তিনি 

বলিয়াছিলেন, ইংরেজর৷ “প্বোকান্দারের জাতি” (৭৪110) 01 
৪18019059617)678) | সেইজন্য অর্থ নৈতিক চাঁপ ছার। ইংরেজদের বিব্রত করিবার ভন 

তিমি ইংলগ্ডের বিরদ্ধে, বালিম ডিক্রী (89711 1)6৩:৪০) জারি করেন (২১শে নভেম্বর 

১৮০৬)। এই ঘোষণার দ্বার। ইগরোপের কোন বন্দরে ইংলগ্ে গ্রস্ত ভ্রব্যাদির 
প্রবেশ নি'ষদ কৰিয়। দিয়াছিলেন। বালিন ভিজীর গুততরে ই্লও 
“অর্ডার ইন-ক্যাউন্সিল” (070678 $। 00871071) পাস 

করিক্ন। ফ্রান্স এবং ইওরোপের নকল বন্দরে পাঁণ্টা। অবরোধ ঘোবণ। করে। ইহার 
উত্তরে নেপোল্রিন মিলান ডিক্রী (১৭২ ভিসেম্বর, ১৮০৭) ছ[র| ঘোষণ। করিলেন 

যে কোন চেখ্র কোন জাভাজ এমন কি নিরপেক্ষ দেশগুলিব 

জাহাঁভ প্স্ত দি ইংনগ্ের উপকূলে পৌছিবার চেষ্ট। করে হা51 
₹ই'লে সেগুলি ধৃত ও বাজেরাপু কর হইবে । কটিন্ণ্োল সিস্টেম কার্করী কর। 

মেপালিয়নের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ইহ কাধকবী' করিতে যে বিশাল নৌবাহিনীর 

প্রয়োজন নেপোলিয়নের তাহা ছিল ন।। ইংলগ্ড হইতে কারখানাজাত জিনিসঞ্জলি 

ম। পাওয়া ফলে ইউরোপীন দেশগুলির বিশেষ অন্তবিধার হট্টি হইল। ইহাতে 
নেপোলিয়নের প্রতি গুভোক দেশেরই তীব্র বিদ্বেষ কষ্টি হইয়াছিল। কন্টিনেন্টাল 

সিস্টেম নেপোলিয়নের পত্তনের কারণ বলির। মনে করা হয়। 
পেনিনসুলার যুদ্ধ (1176 7১611788187 আন) 

পেনিননুলার যুদ্ধ নেপোলিয়নের পতবের অগ্ভম কীরণ। নেপোলিয়ন 
পরবিকাঁলে বলিয়াছিলেন, “স্পেনীয় কতই আমার পরাজয়ের কারণ ।”ক্চ স্পেন এবং 

পোতুগাল এই দুইটি দেশ লইয়। আইবেরিয়াৰ উপদ্বীপ (17957187 72610177819) 

এ ৭]6 783 0109 908018)) 0109] 70100 20201 0 7৬১১-749701807. 

বাণিন ডিক্রী 

মিল'ন ডিরী 



২৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস . 

গঠিত। নেপোলিররন স্পেন এবং পোতৃগালে ক্টিনেপ্ট।ল সিস্টেম কার্ধকরী করিতে চে 

করিলেন। নেপোলিরনের চাপে পোতৃগাল ইগ্ের বিরুদ্ধে কর্টিনেপ্টাল সিষ্টেম মানিয়। 
লইতে বাঁধ্য হয়; কিন্তু খেষ পাস্ত তিনি রাজ। জনকে বিতাড়িত 

করিয়। পোতৃগাল দখল করিয়াছিলেন । স্পেনেও কণ্টিনেপ্টাল 

সিস্টেম কার্ধকর করিতে যাইয়। নেপোশিয়ন স্পেনের বুধব ধংশের অবসান করিতে 
চাঁহিকুলন | ফরাসী সৈন্ধাহিন' পিয়্েমিস (2$787065) পর্বত অতিক্রম করিয়। স্পেনের 

রাজধানী মাত্রিদে পৌহ্ে। রাঁজ। চতুর্থ চার্ঘস সিংঠাঁসন পরিতাগ করেন এবং নেপোগিয়ন 

তাহার পরিবঞ্জে নিজ জাত ঘোসেদকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন 

করেন (৩ই জুন, ১৮০৮)। এইভাবে নিজ ভ্রাতাকে সিংহানন স্থাপন 
করিয়। তিনি ম্প্নবানীর আমঘাঁদ| ৪ ভাহীয়ার উপর আঘাত 

করিস্বাহিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্তে স্পেনের গ্রুদেশগ্ুলি একের 

পর এক বিজ্োহ ঘোষণ1 করে । স্পেনের |দেখপ্রেমিকর। প্রত্তিরোধীদল (080185) %ঠন 

করিয়। গ্রিল! যু যুদ্ধ (00671119 (1৪1) শুরু কপিল! তাঠ।ত। ফরাসী সেনাপতি ডুপো! 

(081)011)ক বেলেন (855167)-এর যুদ্ধে পরাক্তিহ করিয়া আন্দলমর্পণ করিতে বার্য 

কছুর (১৯শে জ্লাই, ১৮০৮ শ্রীস্টাব্দ) | ইঞ্গার পর “ম্পন ইংলছের মাহায়া 

চালে স্যার আর্থার ওয়েলেশলীর নেতত ইংজের £ক সৈন্ত- 
কঠিনী পেতিগান এব স্পেনকে লাঙগাধ্য কছিবার জন্ট পরেভুগালে 

উপস্থিত হয় র অথার গয়েলেননা 

পোতু গাল দখল 

স্পেনে অধিপত্য 

বিস্তার 

(নণপালিষানর প্পেন 

ও পোতুগালে পরাজম 

লি 
স্ব 

র।প৮ এ ভাপা অক্স্টঠিত কমাসি বদলাজিতি 
অনার গু ।] উপ | শি! পি | ঠ না 4 ॥ল1৬.1 4 ১০০৪ 

জুলে। রা ৪ ভাজা রে টাকে গ রা করেন | দান। পোড়গলে আগ 

নিত বাঁধা হন £পিকে স্পেনের ও ঘানি রা উতলা শোডগিল বিজয়ে উৎসাহিত 

*ই্র। বাঁপক বিক্রোত ইক করিলে বোমেক টানা তি ত্যাগ কহিতে বারা হন। 

ইছার পর নেপে/দিগুন বপন দিন বাহিনীকে পরাস্ত কখির। শহিদ দগল করেন এবং 

ভ'হার হত যেংদেককে পুনরাদ স্পেনের পিহাপনে স্তাসন করেন (সি মম্বরঃ ১০০৮ )। 

কিন্ত স্তার আর্থার পয়েগ্সলর শিকট পরা ্  ₹ইঘ! করাঁপ: সৈন্ভবাহিন। পোতু গাল 

নাগ করিতে বাদা হঘ্ব।  গয়েশেদন: (পর্রঝতিকাপে তিনি ডিউক অব পরেছি টন 

হইয়াহিলেন ) স্পেনে ধোভাগেন ফরামী সৈম্বাঠিনংকে শ্টালামেন্কা। (39157797108) 

এবং ভিটোরিয়! (5:৮৮০৮৪)র ঘুদ্ধে পরাঙ্ছিহ করিলে নেপোপিয়নের পতন আসন্ন 
হয়। 

রুশ অন্ভিবান (708581210 17519601601) ৫ 

.৬কদিকে যেমন পোতুগ্গাল এবং স্পেনে নেপোলির়ন “পরাজয়ের নক্ুর্থীন হইয়াছিলেন 
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অন্বদিকে রাশিয়ার জার প্রথম অ1লেকজাঁগারের সহিত তীভার মনোমালিন্য হি 

হইয়াছিল। অর্থনৈতিক ।অবরোধের ফলে ই€রোপের তন্বান্থ 

দেশের ন্যায় রাশিয়ার কারখান।গুলি বন্ধ হইধার উপক্রম হয়। 

জিচিসপতের দাঁম কমণ বাড়িয়। চলে এবং বেকার মদশ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

এমতাবন্থ।য় জাঁর প্রথম আলেকজাগ্ার কট্টিনেণ্টাল সিষ্টেম মাঁদিয। চলিতে অস্কার 

করিলে নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী নিয়। রাশিরি। আন্রমণ করেন । আলেকজা হারের 

রাশির সমস্য 

সৈন্তবাহিনী নেপোলিয়নকে বাপ। না| দিয়। পশ্চাদপসরণ করিতে 

লাগিল এবং পশ্চাদপসরণের কালে ভাঁহার। নেপোলিয়নের সৈহ দল 

ব্যবহার করিতে পারে এমন সব জিনিস নষ্ট কবিয়। গেল। রুশ সেনাপতি কুটুলফ. 
(ছ195911) নেপোলিরনকে বাঁধ। দিতে গিয়। ঝোরোডিনে। (801:9170) নামক 

স্থানে পর।জিত্ত ইই/লন (১৪ই মেপ্টেম্কর, ১৮১২) কিন্ত নেপোলিয়নের প্রায় ৩০১০০০ 

সৈম্য নিহত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন মঙ্গে। দখল করিলেন সভাঃ কিন্ত শীত 

রুশ পশ্চাদপসযখ 

পভ়িবার স্দে সঙ্গে ভাহার দৈহাবাহিনকে মঙ্গো পরিত্যাগ 
করিবার আদেশ দিলেন । ফ্রান্স হইতে এতদরে বেশীদিন কাটান 

তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন ন। | 

টো হইতে ফিরিবার পথ পে (098880]) গরিি| বাহিনী, শীতের 
প্রকোপ এবং অনাহারে নেপোপিযিনের ভাজার এছার দৈহ্চবাহিনী পথিমধ্যে প্রাণ হারাইল। 

অবশ্ষ্ট মাত্র ১০ হাজার দৈন্য ফ্রান্সে টি পারিল। মস্কো অভিযানে ব্যৎতা। 

তাহার পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। 
চতুর্থ শক্জিলঙঘ এবং লিপজিগের যুদ্ধ (60071. 00811007 ৪01 81116. 

01 [,0170210) £ 

মন্োর পতন 

মঙ্গে! অভিযানের গর নেপোলিরন ইংলঞ রাশির, ্রাশিয়। এব” অস্ট্য়। সম্মিলিত 

রাষ্ গঠিত চতুর্থ শর্তিলঙঘ (5001117 008111107)-এর সম্ম্ন ৬ইলেন | উহাদের 

মিলিত আক্রমণে তিনি লিপজিগ ([,61021)-র সন্ধে পরাজিত হইলেন (অক্টোবর 

১৮১৩ )। এই ঘুনে ই«রোপের বিভিন্ন দেশের সৈন্য ঘোগসদান 

করিয়াছিল বদিয়। ইহাকে ইওরোপীয় জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ (8811) 
01 08 18610718)-ও বল| হয় । এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মেপোলিয়নের সাজাজ্যের 

চতুর্দিকে বিদ্রোহ আরস্ত হইল। প্যারিস নগরী আক্রান্ত হইল 
এবং নেপোলিয়ন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন । পারিস 

নীগর *ক্রর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে নেপোলিয়ন পদত্যাগ করিয়। এলবা দ্বীপে নির্বাসিত 

নেপোলিয্/নর পরাজঘ 

ফ্রান্সে বিদ্রোহ 4 



রঃ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 
হইতে বাধ্য হইলেন (৬ই এপ্রিল, ১৮১৪)। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিগুলির বিবাদের স্থযোগ 

নিয়! তিনি ১লা মার্চ, ১৮১৫ খ্রীস্টাবে অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ফ্রান্দে ফিরিয়। আঁসেন। 

ওয়াটারলুর যুদ্ধ (88619 ০1 ভা ৪/6710০) ১ 

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে নেপোলিয্ননের উপস্থিতিতে ভীত হইয়। ইও্ররোপীয় শক্তিগুলি বিভিন্ন 

দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিল। নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে শত্রর বিরুদ্ধে অগ্রসর 

হইলেন এবং লিজ (117৫5) নামক স্থানে তিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদনকে পরাজিত করিলেন । 
অন্তদিকে নেপোশিয়নের সেনাপতি নে (৪) কোয়া্টর ত্রাস (0866: 0189) 

এর ঘুদ্ধে ইঙ্গ-বেলজিয়ান বাহিনীকে পশ্চাঁদপসরণ করিতে বাধ্য 

করেন। কিন্ত নেপোলিয়ন প্রাশিয়ান ও ইংরেজ বাহিনী যাহাতে 

একত্রিত না হইতে পারে সেদিকে তেমন মনযোগ ন| দির| মারাত্মক ভুল করেন। ফলে, 
প্রাশিয়ার জেনারেল ব্ুচার (818006?) ইংরেজ সেনাপতি ওয়েশিংটনের সঙ্গে ওয়াটার- 

লুর (৪67০০) প্রান্তরে মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন । 

ইহার ফলেই ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল। এই 

পরাজয়ের ফলে নেপোলিষন ইংরেজ লরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং 

সেপ্ট হেলেনা (১৮. চ1616259) দ্বীপে তাহাকে নির্বামিত কর! হয়। সেখানে ইংরেজ 
সরকারের নজরবন্দ: থাকিয়! ১৮২৯ খুস্টান্দের ৫ই মে তারিখে তিনি মৃত্যুদুখে পতিত হম। 

নেপোলিক্ব'নর বাধা 

নেপোলদ্ুদর পরাজষ 

ইওরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব (0)1)90% 01 0009 [9 0181610] 
9 [287009) ১ 

করাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপের উপর পড়িয়াছিল বল! যায় । নেপোলিয়ন 

যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন মে সকল দেশে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি 

প্রচার করিয়াছিলেন। জার্গানি, ন্যাপলস্, নেদারল্যা' স্পেন এবং রাইন নদীর তীরবর্তী 
দেশগুলিতে তিনি আইনের চক্ষে সকলের মতা, রাষ্ট্রের কাজে যোগদানে সকলের সমান 

স্থযোগ এবং ধর্মসহিষুতা প্রভৃতি আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। নেপোণিয়নের আইন 
বিধি (ট৫2০1০০1০ ০০৫০)-র নীতিগুলি এবং উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা ইওরোপের 
দেশগুলিতে অনুকরণ কর! হইয়াছিল । ইটালির রাজ্য গঠন করিয়! এবং পোল্যা্ডের 
একাংশ লইয়া গ্রাযাণ্ড ভাচি অব ওয়রলে| গঠন করিয়। নেপোলিয়ন দু'টি দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে এক গভীর জাতীক্বতাবোধের স্্টি করিয়াছিলেন। বিপ্লবের স্বাধীনত৷ 
এবং জাতীয়তার জাদর্শ ও ইওরোপের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 



ফরাঁসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন ৩১ 

অন্ুমীলনী 
109০ ৩:০৩ 8255 512 950359 0£ 005 ভ5001 1০৮০1061020 ? 

(ফরাসী বিগ্বের প্রধান প্রধান কারণগুজি কি?) 

“ফরালী বিমবের কারখ' (পৃঃ ১২-১৫ 7 দেখ। 

1০ ৪:৩ 815৬ (25259 29011058091)605 0096 :265065 1591960 22 0996928175 

810৩ ঢা 9018 6০5০080৮105, 1 [09302809 801 19579013769, 

(কোন্ কোন্ হ্বার্শনিকের লেখ। করাসী বিঞ্বকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল? ভাহান্ের মতবাদ- 
গুলি সন্বন্দে লিখ ।) 

.*প্দাোর্শনিকদের প্রভাব” (পৃঃ ১২-১৩) দেখ 

দয) আগতে 05 981059970891565 রি ৮৮০ 9025৮160916 800 ৮2৩ 1681819655৩ 

4888৩721791168 

(:সংবিখান ও জাইন সম্ভা কি কি কাজ করয়াছিল 1) 
“সংবিধানঃও আইন সভ1, (পৃঃ ১৬-১৭ ) দেখ। 

7158৮ 19৩ ৬০ ৮1১০ 161%2. 0? 2900) 1 ঘা76005 800 108৮ 879 6206 120598)9 

&৭০১০০৫ ৪০ 21081756572 5৮ ? ৃ 

(সন্ত্রাস শাসন-ব্যবস্থার কারণ কি? কিভাবে এই সন্ত্রাস ব্যবস্থা কার্যকরী কর! হইয়াছিল 1) 

“সমান শাসন-ব্যবস্থা' (পৃ ২০-২১) দেখ। 

71৮5 ৩৩ 805 51281869705 ০1 609 16৮01776100 ? 

(বিপ্লবের ভাৎপর্য কিছিঙ্ ?) 

*ৰিপ্রবের ভাৎপর্ধ” (পৃঃ ২১) দেখ । 
[৭8,05 618৩ ওক ও ০৫ তা %001601), 1015005315২ 0008119 1১07 1১9 67160. &০ 9029011- 

0809 1088 [90818107210 87500689155 61195. 

(নেপোপিয়নের অভ্যুত্খান সম্বন্ধে লিখ । কেমন করিয়। তিনি পরপর যুদ্ধজয়ের ্বারা 
আপনাকে রাজনৈতিক দিক দয়া দৃচ়ীকৃত করিয়াছিঙেন তাহা লিখ |) 
(পৃঃ ২২-২৪ )-দেখ। 

108৮ 815 609 £81:-75867988176 92696৪ ৩£ 81001961019 ₹9100009 ? রম 

(নেপোলিক্বনের সংন্কারগুলির কি কি হুদুরপ্রসারী ফলাফল হইয়াছিল ?1) 

“নেপোলিযদের-সংক্কার” ( পৃং ২৪২৫) দেখ । 
5090007৮101 689 28912. 680868 0£ ৩ 0০1৯1] ০£ 8101900, 

(নেপোলিয়নের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলি নির্দেশ কর ।) 

“নেপোলিক্কনের পতন' ( পৃঃ ২৭-৩০) দেখ। 

056 ৪৪ 7১6009517 ঘ: ? 71596 সাড৪ 18 981 5£5665 00. 14517901902875 685895 

০£ ৪০৮8০ ? 

(পেনিনম্থৃপার যুদ্ধ কি? নেপোলিয়নের কার্ধগ্রগন্ডির উপরই যুদ্ধের কি সামগ্রিক প্রভাব 
পড়িষাছিল 1) 
“পেনিনসু্গার যুদ্ধ' (পৃঃ ২৭-২৮ ) দেখ। 



ইঠারাগের গুনগর্ঠন 
পঞ্চম অধ্যায় ঢু9০071907800107) 01 1870]79০ 

শা পাস পপ 

সস 

ভিয়েনা সন্মেলন (716 007027988 01 ড1670718) £ 

নেপোলিরনের পতনের পর ই ওরে ।পের দেখগুলিকে পুনগ্ঠন করিবার ভন্ ই গুরোপেং 

বিভিন্ন দেব্রে গভিনিপিগণ অস্ট্রিয়ার রডধানী ভিয়েন। নগরীতে সমবেত হইলেন 
লমস্তার জটিলত| অখব। সদশ্তদের সংখ্যার দিক দ্রির। বিচির করিলে এইকপ রাভনৈতিল 

সম্মেলন পুলে ন্বার কখন অনঠিত হয় নাই | ইহাকে সবগ্রথম আন্তজাতিক বৈঠক ও বল 

হয । অস্ট্টিরার এ্বানমন্্। প্রিন্স চেটারমিক সম্মেলনের সভাপছি 

শিবাচিত হন | মি ছাঁড। সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের 

£দো উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্ট প্রথম ফ্রান্সিস্, রাশিয়ার জান গ্রথম 

আলেকজাগুর, তাহার রাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক এবং ইন্গঞ্ডের পরব সচিব 
লর্ভ/ ক্যাপালরি (1,010 09581615951) 1 একদা তকে সুলতান এবং স্পেন 

ভিন্ন ইছবোগের সকল ছেব্র গহিনিপিগণহই এল লম্মেলনে উপস্থিত হিলেন। 

আঅতরঙ্তিক বৈক 

এই সকল প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই ঠিছ্ধেন আভিভাত শ্রেণীর | ফলে জাতীয়তাবাদ 
ক] গণভন্ধের ভার উদ্দারন তি ভাঙাদেল গ্রহণযোগা সিল না । তীচার। নিজেদের 

লাথি দিকে লক্গ। নাখিয়। তিনটি নাতি গ্রতণ করিলেন £ (১) ন্যাঘা 
জয়ী নত 

_অদিকার (08215107865), (২) ভারসামা (88181196 91 

7০জা6), (৩) ক্ষতিপলণ (0077)61052 61017) | 

ভিয়েন। অন্ষমেলনের নীতিগুগি (07070109165 01 [159 ড 1০1 (001707858) 2 

্ৈ টি সে 255 শি রর ্ ক্ষ ৮০ ৮ হু নর চু ১:০০ নু শ স্পা ৬ ০০০ আআ শ্ হাঘ-ভপিকার নাতির প্রয়োগের দাঝ। উহার ফরাসা বিপ্রধ্র পণ্ভন অবস্থ! 

(4010 8981716”) বিলাইঘ়! আনিতে সত্য়াছিজেন | যে দেন যে রাজবংশের 
অদ্দীন 'হুল মেই দেশ সেই রাভবশেৰ অর্ধ।নে পুনঃস্কাপনের ব্যবস্থ। কর। হয়। 

এই নীতি অতসারে ফ্রান্স) স্পেন এবং নেপলসে বুরবে। 

বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডমপ্ট-সাঁডিনিয়ায় স্তাভয় পরিবার, 
ভল্যাণ্ডে অরে পরিবার এধং জার্মানীতে নেপোলিয়ন কর্তৃক বিতাড়িত জার্জান 

শাসকদের পুনঃস্থাপিত কর! হয় । | 

হ্যায় অধিক।র 



ভারসাম্য নীতি অনুসারে ফ্রান্সকে চতুদিক হইতে বেষ্টন কর! হয়। বেলজিয়ামকে 

হল্যাণ্ডের সন্ধে যুক্ত.করিয়। একটি রাষ্ট্র গঠন, রাইন সীমান্তে 
প্রাশিয়ার শক্তিবু্ধি এবং ইটালিতে লম্বাডি-ভেনিশিয়াকে যুক্ত 

করিয়। অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন, ভারসাম্য নীতিরই পরিচয় । 

ক্ষতিপূরণ নীতি দ্বার৷ বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের কার্ষের পুরস্কার দেওয়! হইল। 
নেপলিয়নের পরাজয়ে ইংলগ্ডের প্রধান ভূমিকা ছিল বলিম়! 
ইংলগ্ডের ক্ষতিপূরণ সধাপেক্ষা বেশী িল। হেলিগোল্যাণ্ড, 

মাণ্ট।, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্র, ট্রিনিভাভ, টোবাগে!, মরিসস্, সিংহল এবং উত্তমাশা 
অন্তরীপ ইংলগ্ড লাভ করিল। রাশিয়া পোল্যাপ্ডের অধিকাঁং, ফিনলাগু এবং 
(ব্সারাবিয। লাঁভ করিল । প্রাশিয়। পাইল ভানজিগ, থণ, পোঁজ্নে, সাক্সনির 
উন্তরাংশ, পশ্চিম-পোঁমারেনিয়। এবং রাইন প্রদেশগুলি । অস্ট্রিয়ার অংশে পড়িল 
লঙ্বাডি-তেনেশিয়|,  টাঁইরল এবং আডিয়ার্টিক সাগরের উপকূলে ইল্গিরিয়ান 
গ্রদেশগুলি | 

ভারলামা 

ক্ষতিপৃরখ 

ঘি 

ভিয়েনা! কংগ্জেসের কার্ধাবলীর সমালোচনা! (07711057701 016 
1 167)7719 (03287,699) 2 

ভিয়েনা কংগ্রেসের কাধাবলীর তীব্র সমালোচন। কর। হইয়্াহে | প্রথমত, ইহ। 
নামে মাত্র সম্মেলন ছিল। প্রকৃত পক্ষে অস্টিয়, প্রাশিয়।, রাশির! ও ইংলগু এই 
ররর চাঁরিটি শক্তিই এক গোপন বৈঠকে সম্মেলনের কাপন্চী স্থির 
নে কা্মহচ করিয়াঁছল | দ্বিতীয়ত, ভিয়েন। সম্মেলন গণন্দ ও ভাঁঙ:ঘভাবাদের 

নিধর্শরণ আদর্শকে সম্পূর্ভাবে উপেক্ষ। করিয়াছিপ | ইটালীর উত্তরে 
লম্বাডি-ভেনিশিয়। অস্বিয়।কে দিয়া, ভার্গানীতে এক অসংবদ্ধ 

ুক্তরাষ্্ীয়:ব্যবস্থ। স্থাপন করিয়া! ও হল্যাণ্ডের সহিত বেলস্িযামকে যুক্ত করিয়া তাহার। 
জাতীয়তাঁকে অম্পূর্ভিবে উপেক্ষ। করিয়াছিল। যে সব রাজা 
হ্যায়-অধিকাঁর নীতি অন্ুসারে সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন তাহার। 
গণতন্ত্রকে উপেক্ষ। করিয়া পুনরায় শ্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা 

করিলেন। তৃতীয়ত, এই সম্মেলনে অষ্টাদশ এতাঁকংর পরিত্যক্ত ভারসাম্য 
রাডার (9981917068০ 7০৬62) নীতির উপর জোর দিয়। যুগধর্মকে 
পুনঃ্রতিষ্! অস্বীকার করিয়াছিল। চতুর্থত, এই সম্মেলন নাধ্য-অধিকার 
৬৪ প্রয়োগ করে নাই। জেনোয়, ভেনিন এবং বেলজিয়াম 

৩ 

ক্তাজীম়ুভাবাদ 

উপেক্ষিত 
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তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছল। এই সকল দেশের অধিবাসীদের আশা- 
আাকাজ্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়। রাষ্ট্রনৈতিকনিরাপত্া 
ও স্বার্থের খাতিরে অন্যান্ত দেশের সহিত সংযুক্ত অবশেষে 

কর| হইয়াছিল। ইহ! বলা যায় যে, ভিয়েন। সম্মেলনে উপস্থিত রাজন্যবর্গ 
তাগাদের গতান্গতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও স্থার্থপরতার দ্বারা 

পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইগরোপের জনসাধারণের মধ্যে ষে 

নতন ভাবণাঁর। ৪ জাতীয়তাবোধের শষ্টি হইয়াছিল, তাহ! 

সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 

তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের সপক্ষে কয়েকটি কথ| ধল|। যায়। প্রথমত, ইহ! 

কূটনীতি ও  জাঁতীয়তাঁবাদকে উপেক্ষ। করিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্ত ভিয়েনা 
০ সম্মেলনই শ্যান্তর্গাতিকতার স্পা করিয়াছিল। এই সম্মেলন 
কতার হুত্রপাত আস্তঞাঁতিক শাস্তিরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বল! যাঁয়। দ্বিতীয়ত, 

নেপোলিযনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়! ইণ্রোপীয় রাষ্টগুলি পরম্পরের মপো ষে লকল 

ূ টৃপ্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল সেগুলি প্রতিমিধিগণের কর্মপন্থা 
উদ ০ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল । তৃতীয়ত, পরবর্তী অত্তহ চঞ্জিশ 

8 বসব ভিম্বেনার 'প্রাতিমিধিগণ ইদরোপের শাস্তি বজাক্স 

রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল কচ চল্লিশ বৎসর টিয়াছে এরকম আত্তর্জীতিক 

ব্যবস্থা নদীর ইতিহাসে আর নাই বলিলেই চলে । অতএব 

সবশেষে 108510.1]1)017501-এর কথায় বল] যায় যে, ইহা 

মোটামুটি একটি যুক্তিসম্মত দীঘস্থায়ী বাবস্থ, কেধ্ল ভাঁতীয়ভার শন্তিনকে অস্বীকার 

করিয়া অদুরদশিতাঁর পরিচয় দিয়াছিল 1 

“মেটারনিক-ব্যবস্থ।” (11616177801) এড ১৫০])) 2 

ভিয়েন। সম্মেলনের পর অআস্রয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক কর্তৃক গণতন্ত্র ও 

জাতীয়তাবাদ দমনের নীতিকেই মেটারনিক-ব্যবন্থ1 (11010771611 359167 ) বলা 

হয়। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টান পর্যন্ত এই বাবস্থা ই ওরোপে আস্ত্জাতিক পুলিশের স্যায় 

যগধমে অস্বীকার 

ন্যাযয-জধিকার নীতি 

অগ্রা্ 

কিছুকালের জন্য শান্তি 

* 5১579707908] 86 1989 61810) (8 059 1158,01018707,60 0021 59819 9£ [১6750৩, 

--7196910ড 7, 147 

+*0৮ জ6৪ ০ 6159 জা1019 2 168502৮1919 800 568,1981087)1009 ভা লঘ290 526, ০৫ 

70301) 609 90015£ 0960৮ ৮৪৭ 05৮ 10 চ0057936120%090 656 01392001900 06 

0901019,11900”---09৬1001500080 ১ প3009 88506 1২81০19---8, পতি 
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কাজ করিয়াছিল। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের প্রভাব অস্ট্রিয়ায় বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন 

জাতি লইয়। গঠিত অস্ট্রিয়। সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবে এই আশঙ্কা ৬৭ ঞাধানমন্ত্রী প্রিন্স 

মেটারণিকের নীতিকে 
ক্রিংশীল নীতি ..১ ৃ 

'নয়/ম্্তী করিয়া।ছল। 

কাজেই অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 

তিনি এক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি; গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । 

আভ্যন্তরীণ ৪ পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই 

মেটারনিক শ্বৈবাচাবী এবং প্রতিক্রিয়াশীল 

পুপিশী ব্যবস্থা নাতি হা: বারি 
| ছিলেন। অস্ট্িয়াতে 

যাহাতে কোন প্রকার %ণআন্দোলন ন|। হইতে 

পারে সেজন্ক তিনি কঠোরভাবে পুপিশী 
ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সংবাদপত্রের 
ত্বাধীনত। রোধ করেন ॥ জারানীতেও তিনি মেট।বানক 

কার্লসবাড আদেশসমূঙ্ধ (08115080 79৪০7৪৪৪ ) দারা 
সতাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়। দেন, সংবাদপত্রে কঠগোঁধ করেন 

এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুপ্তচর রাখেন । ট্রপো “পগ্রাটোকোল 
কার্পসবাড আদেশ ( 17010080 '০/968] )এর দমন নীতির প্রজ্ঞ।ণ অনুযায়ী 

ভিনি ইটালীতে হাপসবার্গ ধশ্ীর থে মথ এাজ। পুনযস্থাপিত 

পো প্রোটাকোল হইয়াছিল তাহাদের মারফত গণআন্দোণন উচ্ছেদ করিতে 
চেষ্টা করেন। । 2য়েন। সম্মেলনের পণ ইচালাগ এজাগুলিতে 

শ্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্্ স্থাপিত হয়। এই শ্বৈরতান্ত্রিক রাঁভাদের ১৭৭) যাহ এক)ভাব 

ন। গড়িয়। উঠতে পারে সেজন্য মেটারনিক 'আঞ্রাণ চেট| করেন। 

তিমি রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্যের গ্যোগ শইয়। গপ্ত পুলিশ 
স্| মারফত সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দঃন করেন। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ কর! হয় এনং %&% সাদতি নিষিদ্ধ 

করিয়। দেওয়। হয়। 

এত চেষ্টা সত্বেও কিন্তু মেটারনিকের ব্যবস্থা! দীর্ঘস্থী হয় নাই। যে বিপ্লব 

তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে চাহিয়াছিলেন তাহা ১৮৪৮-এ পুনরায় দেখ] দেয় । 

সংবাদপত্রের 

্বাধীনত1 হরণ 

আন্োল্ন দমন 

গুপ্ত সমিতি নিষিদ্ধ 



৩৬ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

এই বিপ্লব তাহার ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করিয়!:দেয়। ভিনি নিজে আর য় হইতে 

পলায়ন করিয়। প্রাণ বাঁচান । 

ইওরোগীয় শক্তি-সমবায়; ইহার কার্যাবলী এধং ব্যর্থতার কারণ 

(1756 00177997101 778701)6 ; 16৪ 8০011516198 8700. 0965888 01 168 18118876) 2 

ভিয়েন| মম্মলনে গৃহীত নীতিগুলি যেন কার্ধকণী হয় মেজন্য লন্মেলেমে মমবেত 
রাজনীতিকগণ ইও€রোগীয় শক্তি সমবায় (0070081% 01 [870)৮) নামে একটি 

আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই চুক্তিগুলিকে কাঁধকরী করিবার জন্য 

আরও ঢ'টি ঢক্তি স্বাক্ষরিত হয়; 'একটি হইল “পবিত্র চুক্তি" (11015 48018006) ও 
অপরটি »ইছা চতুঃশক্তি ঢুকি (0890181919 411181)0) | 

পবিত্র চুক্তি (10115 4১11187866) £ পবিত্র চক্তিতে বল। হইল যে শ্বীষ্ট 

ধর্সের তিশটি মূল নীতি ন্যায়, দয়| ও শাস্তির উপর ভিও্ি করিষ। ইপ্তরোপীয় রাজগণ 

তাহাদের পাঁগম্পরিক সম্পর্ক পন্নিচাপত করিবেন এবং একে 

অপরকে ভ্রার্তার গ্যায় বিবেচন। করিবেন । জ্রাপ আলেকজা ধারের 

পরিকল্পিত “পবিত্র চুক্তি' পাশিয়।, গ্রাশিয়। ৪ অস্টিিয়। কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইহা! 

অবান্তর বলিয়। ইংলপ্ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে। প্ররুভ পক্ষে পথিত্র টক্তিকে 
একটি “চু্ডি” না| খলিয়। একটি “ঘোষণ।” হিসাঁধে বিবেচশ। কর। উচিত। তাহার কারণ 
পবিত্র চুক্তিতে নিরদিঈ্ কোন কর্মপন্থ! ছিপ না । কতকগুলি অবাপ্তব আদর্শপূর্ণ 
উচ্ছাস 'এই চুক্তিভে গ্রকাশ পাইয়াছিল ; ফলে ইঠ। বিফলভায় পধবমিত হয় । 

ইচ্ছার শঠ 

চতুঃশক্তি চুক্তি, €,0902)1)16 411187166) 5 পবিত্র চুক্তর অবাবভার 

ভন্য ভিয়েন| চুক্তির শতাদি রক্ষা জন্য অপর একটি চুক্তি ইংলপ্ত, অস্ট্রিয়া, রাশির। ও 
গ্রাশিয়ার মো স্বাক্ষরিত হয় । ইভা ছি ঙাক্তি চুক্তি (08911701716 4১111581809) 

নামে পরিচিত । এই চুক্তির ঘট শত বল। হয় যে চতুঃশক্তি চুক্তিতে ন্বক্ষরকারী 

দেশগুলির প্রতিনিধিগণ পরস্পর লৌহারদ্য বৃদ্ধির চেষ্ট। করিবেন 
এবং ইগরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচন। করিয়। উহার 

সম্বন্ধে যথাষথ ব্যবস্থ। গ্রহণের জন্ত কিছুকাল /পর পর অন্মেলনে সমবেত হইবেন। 
চতুঃশক্তি চুক্তিকেই ইংরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি বলা যাঁয়। 

ইহার শত 

চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক বৎসর অস্তর অন্তর যথাক্রমে আইলা -স্তাঁপেল, 
ট্রপো, লাইবাক্, ভেরোনায় চতুঃশত্তির বৈঠক বসে। 



ইওরোপের পুনর্গঠন ৩৭ 

1স্যাপেলে প্রথম কংগ্রেষ। ১৮১৮ €(0978788৪ 01 41718- 

€01791)6116, 1818) 2 

চদুঃশক্তি-চুক্তির স্বাক্ষরকা'রগণ ১৮১৮ খুষ্টান্দে আইলা-ম্তাপেল নামক স্থানে 
সমবেত হইলেন। ইহাই ইওরোগীয় কনসার্টের প্রথম সম্মেলন । এই কংগ্রেস 

চত্ুঃখঞ্চি চুক্তির রাষটুগুলি ক্ষদ্র রাষ্টরগুণির উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে; 
ফলে বৃহৎ বাষ্টরগুলির পরিচালনায় এক্তি-সমবায় ইওরোপের 

ভাগ্য-নিয়ন্তায় রূপান্তরিত হয়। স্থুইডেনবাজ বার্ণডোট 
(867০06)এর কাছে কৈফিয়ত তলব কর। হয় কেন তিনি নরওয়ে ও ডেনমাকের 

সঙ্গে সন্ধির শতান্্যায়ী আচরণ করেন ন।। মোনীকে। (119718০0)-র রাজাকে 

ভালভাবে দেশ-শীসন করিতে নির্দেশ দেওয়। হয় এবং ঠেসের ইলেক্টরকে রাজ। 

উপপি ধারণ করিতে বাধ| দেওয়। হয় । এই সকল ব্যপারে বৃহৎ রাষ্টগুলি একজোটে 
কাজ করছে পারিয়াহিল । 

কিন্তু কোন কোন ব্যপার তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক ঈধ। ও স্বার্থসংঘাত দেখ। 

ৃ দেয়। স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্যসাগরে 
পরম্পঃখিরোধী শ্বার্থ 

জপাদন্থ্যদের অত্যাচার নিবারণের ব্যাপারে রাশিয়।১ প্রাশিয়। ও 

অদ্ট্রিন্ন। একমত ১ইলে৪ ইংলগু এই গ্রস্তাবগুলির বিরৌধিত! করে। ইংলগু 

ভূমধাসাগরে অপর কেন 'বদেশী রাষ্ট্রের অধিপতা একেবারেই পছন্দ করিত না। স্পেনের 

উপনিবেশসমূহে ইংলপ্ডের বাণিজ্য 'প্রসাপিত হইয়াহিল বলির! সে এব্ষিয়ে কনসার্টের 

হস্তক্ষেপ পদ্বন্দ করিল ন|। ইংলগ্ডের বিপোধিতার ফলে এগুলি কার্যকরী কর। 

সম্ভব হইল ন|। দাস ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ইংলগু যখন সমুদ্রবাহী জাহান 
তল্লাম করিধার প্রস্তাব করিল তখন প্রত্যুত্তর ব্বরূপ রাশিয়।, প্র।শিয়! ও অস্টিয়। 

তালার বিরোধিত। করিয়াছিল; সুতরাং আইল।-শ্য/পেল কংগ্রেসে কোন কোন বিষে 

মতৈক্য দেখ। দিলেও উগার মধ্যে পারম্পরিক সন্দেহের বীদ্ও রোপিত হয়; ফলে 

শএক্তি-সমবায়ের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। 

ট্রপো'রে দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১৮২০ (00178798801 [801)0)8, 1820) 2 

১৮২০ খুস্টাবে উপে। (70008) নামক স্থানে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের 

দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। উ্পো'র কংগ্রেসে সন্ত রাষ্ট্রগুলির 

মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হয়। স্পেন, 

পিড়মণ্ট ও নেপলমে গণঅভ্যুত্খানের ফলে এসব দেশের রাজার! উদ্দারপন্থী শাসন 

প্রবর্তন করিতে বাধ্য হন। স্পেনের বিদ্রোহ মন করিবার জন্য রাশিয়ার জার 

বর 'ক্রম। 

[রোধিতার প্রকাশ 



৩৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

অস্ট্িয়। ও ফান্সের মধ্য দিয়! রুশ সৈল্ত পাঠাইতে চান। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স 
রুশ প্রভাব বুশ্দিব আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়নাই । এদিকে নেপলসের 
বিদ্রোভে েটারনিক আশিক্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ষ।দ বিদ্রোহ সাঁফল্য লাঁভ করে 

তাহা হইনে ইটলীতে অস্ট্রিয়ার প্রভৃত্ব চলিয়। যাইতে পারে। এইজন্য মেটারনিক 

এবং কনগাটের ধিপ্রববিরোধী সদস্যরা এই সকল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনার 
জন্য পে! নামক স্থানে এক সম্মেলন ডাঁকেন। 

এই কগ্রেসে একটি ঘোষণাপত্র জারী কর। হয়। ইহাকে ট্রপো 
ঘোষণ। প এর (1707010888 7১:060081) বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রে বল। হয় রাজার 

০ ন্বেচ্ছাকত দান ভিন্ন কোন সাংবিধানিক পরিবঙন স্বীকার 
বাধাতামুলক সাংবি- ্ . ধা'নক পরিবর্তন. কর! হইবে না। যদি কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবের ছার। কোন শাসন 

অগ্রা*। পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহ। ংইলে সেই রাষ্ট্রটকে ইওরোপের 

রাষ্্ী সম্মেলনের সদম্তপ হইতে হহিষ্কুত কর। হইলে এবং 
কনসাটের সদগ্গ1| ইচ্ছ। করিলে এক জোটে সশপ্ব হস্তক্ষেপ দ্বার! পুবেকার 

শাসন ব্যবস্থ/। প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইংলঙ এই 

ঘোষধণাটিকে রাষ্ট্রে আভান্তনীণ ব্যপাথে হশুক্ষেপ করার 

অনুমতি পত্র বিবেচন! করিয়। বিরোধিতা করে। অতএব 

ট্রপোর কংগ্রেসে সাদশ্যবুন্দের মধ্যে মতবিরোধ বিশেষভাবে দেখ! দেয় বলিয়। কোনরূপ 

সিদ্ধাস্ত গ্রথণ কর। সম্ভব হয় নাই। এইজন্য কংগ্রেদের অধিবেশন মুলতুবী 

রাখ! হয়। ১৮২১ খুস্টাঝে লাইব।ক নামক স্থানে মুলতুব। অধবেশন বয় ছল । 
ল।ইবাকে তৃভীয় কংগ্রেস, ১৮২১ (3৮৫ 09078785501 7,01)8৩]) 1821) 8 
১৮২০ খুষ্টাব্দে উরপোতে যে পশ্চাদগামী নীতি উচ্চারণ কর হইয়াছিল ১৮২১ খুস্টাৰে 

লাইবাক অধিবেশনে তাহা পুর্োছ্যমে কার্ষকারিত। দেখ। দিয়াছিল। সে সময় 
ইটাল:প নেপলসে যে তীাধণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সম্ম্থীন হইবার 

জন্য অস্ট্য়াকে পূর্ণ ক্ষমত৷ দেওয়। হইয়াছিল । দে অতি সহজেই তথাকার বিদ্রোহীদের 
অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা দমন করিতে পারিয়াছিল। অ. স্ট্য়ার শক্তিশালী সামসিক বাহিনী 
অতি সহজেই নেপলসের বিদ্রোহীদিগকে নিম্পিষ্ট করিয়াছিল। উহা রাজ! 

ফাডিনাগুকে পুনরায় তাহার হত সিংহাসনে বসাইয়। স্বৈরাচারী ক্ষমত| ব্যবহারে 
সাহায্য করিয়াছিল। দেশে ফিরিবার পথে অস্ট্রিয়ার সৈন্ের। স্যাভয়রাজকে 
উত্তর ইটালীর পিডমণ্টের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করিতে বিশেষ সাহাষ; 

করিয়াছিল । 

আভতভুরাণ ব)]াপ।রে 

হত্ত।ক্ষপ 



ইওরোপের পুনর্গঠন ৩৯ 

ভেরোনাত্ে চতুর্থ কংগ্রেস, ১৮ ২২ (09781558 91 ড670718, 1822) 2 

ভেরোনার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল, স্পেনের বিপ্লব ও গ্রীক বিদ্রোহ । 
এই কংগ্রেস ফ্রান্দকে স্পেনের বিদ্রোহ দমনের ভার দিলে ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের 

বিজোহ দমন করিয়াছিল। কিন্তু ইংলগ্ড স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের 

তীত্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ইহার কিছুদিনের মধে)ই আমেরিকায় স্পেনের 
উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির [1বরুদ্ধে ধির্রোহ ঘোষণ। করিতেই বিদ্রোহ দমন 

করিবাঁব জন্য কনসার্ট কর্তৃক স্পেনকে সাহায। দানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে 
ইংলগের পররাষ্ট মন্ত্রী ক্যানিং পরিষ্কারভাবে ঘোষণ। করিপেন যে 

ইংল্যাণ্ড এরূপ, কাঁজে বাধ| দিবে । ইহ!র পর ইংলও এককভাবে 

স্পেনীযর আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনত। শ্বাকার করিয়। নিল। ইতিমধ্যে 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রা্পতি মনরে! বিখাত “মনরে নীতি ঘোষণ। করায় 

ইংলগ্ডের স্রধিধ| হইয়াছিল। এই নীতিতে খল। হয় যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিক। মহাদেশের আভ্ভ্তরংণ ব্যাপাণে কোন বিদেশী 

রাষ্টের হস্তক্ষেপ কোন মভেই সন্ধ করিবে না । গ্রীক বিদোহ সম্বন্ধে এই কংগ্রেসে 

কান সিদ্ধান্ত লওয়। সম্ভব হয় নাই । রাশিয়। গ্রাসে তুরম্ষের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের 

ভন্চ। প্রস্তত্ত ছিল কিস্কু ইংলগু € অস্ট্রিরার ঝিরোপিতাপ জগ্য ই১। সম্ভব হয় মাই। 

চংলগ্ের ৰিরে।ধিতা 

মনরে! মীতি 

(ভরোন[| কংগ্রেসেই শক্তি-সমবায় (09766: )-এর কাধত অধসান হইয়াছে 

বল! যায়। ১৮১৫ খুস্টান্ধে রাশিঘরি জার প্রথম আলেকজাগ্ডার 

সেপ্টপিটা্সবার্গে উগগ ৪ গ্রীসের সঙশ্া। সমাধানের উন ছু'টি সভ। 
ছ/কেন। কিন্তু ইংলগ এগুলি বজন কনে | অপর নাষ্বর্গেন মব্৪ মঙ।নৈক্যের জন্য 

এই সভগুলি বার্থ শ। ফলে ইন্গবোপীর কননার্টের মাপ 7মে রাঁজনাতিক্ষেত্রে সমস্ত 
সমাধানের চেষ্ট। বার্থতার পধবসিত হয় । 

গভি-"অন্বয়ের বাখত। 

শক্তি-সমবায়ের বিফলতার "কার: (085869 01 1150 1511879 01 (56 

097991%) £ বিংশ এতাকর পুবে এই এক্তিপমবায়ই প্রথম আন্তঙলাতিক সংস্থ! | 

কিন্ত ইহ। স্থায়। ন! হইবার কারণ গুথম্, ইহ। ছিল গ্রতিক্রিয়াখীল ও ন্বৈরাচারী 
জন্য রাষ্ট্রুলির ৃ প্রতিষ্ঠা |] ইংলও ভি রাশিয়।, 'প্রাশিয়।, আট 

প্রভৃতি বাঙ্গুলি (ছল ম্বেরাচারা রা । ইওপোপের জনসাপারণের 

মনে এইরূপ এক্তি-সমবায়ের প্রতি ঘ্বণ। হয়| ছিল স্বাভাবিক । 

দ্বিতীয়ত, স্দশ্ত াঁষ্রগুলির স্বার্থের বিভিন্নও। তাহাদের মধ্যে অনৈক্য হৃষ্টি 
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করিয়াছিল । বিপ্লবের বিরোধিত! এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন 

বার্থ প্রণোদিত অ৯নকায ব্যতীত ইহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি রাষ্ট্র স্বরণ জোটে 
ও স্ধীণ জোট পরিণত হয়। 

তৃতীয়ত, ইংলগ্ডের বিরোধিত। এই শক্তি-সমবায়ের পতনের অন্যতম কারণ। 

অন্ত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নীতি ইংলণড সমর্থন করে 

নাই এবং উ্পোর ঘোষণার বিরৌধিত| করে। ভেরোন! কংগ্রেসে ইংলগ্ডের 

মতামত গৃহীত ন| হওয়ায় ইংলগ্ডের পররাষ্ট মন্ত্রী ক্যানিং 
শক্তি-সমবায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। ইংলখের 

এই সম্পর্ক ছেদ শক্তি সমবায়কে দুর্বল করিয়। ইহার পতন অনিবার্ধ করিয়। 
তোলে । 

“মনরে। নাতি'র মাধ্যমে ব্যক্ত আমেরিকার মনোভাব ও 

এই শক্-সমবাযের মৃত্যুর অন্যতম কারণ । 

ইংলগ্ডের বিরোধিতা 

মনরে! নীতি 

1, ড1,৮০ ৮৪৪ ড 19200 90027805988 ? ড₹/1)80 17105010168 916 10210090 ৪৮ 15 

092820989 2 8৯069700195 % 01861০81 ০৬$5 সা 0৫ &1)5 98209, 

(ভিয়েনা কংগ্রেস বলিতে কি বোধ 1! এই কংগ্রেলেকি কি নীতি গৃহীত হইয়াছিল ? 

এগুলির সমালোচন! কর। )' 

উঃ ৩২ পৃঃ হইতে ৩৩ পৃঃ দেখ। 

2. ৬৮15৮ 4৫০ 35০ 70985 05 85969187100 9556228 ? 2709907199 100৮ 8৮ ৮/৬3 

৪81015৮৮০০০ *00159005৮. 

(মেটারনিক ব্যবস্থা কি? কেমন করির1 উহাকে কার্ধকরা করিবার টেষ্ট করা 

হইয়াছিল তাহ! বর্ণনা কর ।) 
উঃ ১৩৪ পৃঃ হইতে ৩২ পৃঃ দেখ। 

৪, 1৮০ ৯৪ [017 4১111900০ ? 51,895 লা৪৪ 30906701919 &)080005 ? 

( পবিত্র চুক্তি কি? চতুঃশক্তি চুক্তি বলিতে কি বুঝায় 1) 
উঃ ৩৬ পৃঃ দেখ। 

4. ৮11) 010 659 00209৪৮ ০£ [20009 51] 1 77038715806 20. (21৪ 90085306 65৪ 

₹০19 [19590 ৮ 70728190. পু 

(শক্তি-সমবাযর় কেন অকৃতকার্ধ হইয়াছিল? এই সম্পর্কে ইংলও কি অংশ গ্রহণ 

করিয়াছিল 1) 
উঃ; ৩৯ পৃঃ হইতে ৪* পৃঃ দেখ । 



বউ অশ্যাক্স জুলাই বিপ্লবের কারণ এবং ফনাফন্র 
(খজ]ড হ২৩৬০]৪07)9 €0288565 810 €001789900078069) 

পপ মস 

নেপোগিয়নের পরাজয়ের পর মিত্ররাষ্্গুল বুরব বংশের অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের 
সিংহাঁসনে বসায় কিন্ত স্বৈরাচার্ রাজতন্ত্রের পুনস্থাপন ফরাসীজাতির মনঃপৃত হয় নাই। 
অষ্টাদশ লুই একটি শাসনতীস্্িক সনদ ঘাঁর। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার শ্বৈরাচাী এাঁসন- 

বাবস্থ। ত্যাগ করিয়। নিমতাদ্ত্িক রাজতন্ত্র স্কাপনের গ্রভিশতি দিয়াছিলেন ৷ এই সনদে 
তিনি সাম্য, সরকার" পদ লাভের সমান অপিকাঁর, সংবাদপত্রের 

নিমমতাণথুক বাজ তন্ব শাধীনত।, নি বাঁচনমূলক আইনসভ। প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের 

আদর্শগুপি স্বীকার করিয়াছিলেন | কিন্ত এই প্রতিশ্রুতি সত্বেও উগ্র রাছতান্তিকগণ ব। 
বামপন্থীর| কেংই তীহার শাসন ব্যবস্থ। পছন্দ করে নাই | ১৮১৪ খুস্টাব্দে অষ্টাদশ লুই- 
এব মৃত্তুর পর তাহার ভ্রাত। উগ্র রাচ্গতান্ত্রিক দলের নেও। দশম চার্লস সিংহাসনে 

আ/রোত্ণ করেন । তিনি প্রাক্ধিপ্রব যুগের ফ্লান্সকে দুপিতে পারেন নাই । তিনি অভিজাত 
এখং যাজকদের যে মকশ অন্বাভাবিক অপিকারগুলি ছিল তাহ। পুনরায় প্রতিঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেশ ; ফলে ভাশার শাসনে ফ্রান্সের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল । ১৮৩০ 

খুস্টান্দে দশম চার্লস প্রতিক্রিয়াশীল পলিগন্যাককে (৮০)187586) 
রে বিশেষ. প্র্ানমন্্ীর পদে নিযুক্ত করেন। আইনসভা (080796 01 

1)60.8119) তাহার বিরদ্ধে অনাস্থা গ্রস্তাব আনিলে চাস অ।ইনসভ। 
ভাঙ্গিয়। ছ্িলেন। তিনি চারিটি বিশেষ ঘেষণ| ব| অস্ভিনান্স জারী করিলেন : (১) সংবাঁদ- 
পত্রের স্বাবীনত| হরণ, (২) আইনণ্ভ। ভঙ্গ, (৩) ভোটারদের সংখ্য। হাস এবং সম্পন্ির 
ভিত্তিতে নৃতন ভোটার তালিক। প্রস্থত এবং (৪) নতন ভোটার ালিক। অন্যারী 
নূতন আইনসভ! নিবাচনের আদেশ । 

এইসকল অডিনান্স জারীর ফলে চাঁলসের খিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ দেখ। দেয়। 
থিনার্সের নেতৃত্বে সংখাদপত্রের সম্পাদকর। তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং চাঁসের সংবিধান 
বিরোধী কার্ষকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করে। 

প্যারিসের জনসাধারণ মদ্িসভ। নিপাত যাঁক, সনদ দীর্ঘজীবী হউক 
ইত্যাদি ধ্বনি দ্বার! প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখরিত করে 7; ফলে ২৮শে 

জুলাই প্যারিসে অস্তযুদ্ধ শুরু হয়। এই অন্তযূর্দ তিনদিন স্থায়ী ছিল। প্রাক্তন 

গণ বক্ষোভ 
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সৈনিকরা, গ্রজাতান্ত্রগণ, শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্রদল এই জুলাই বিপ্লবকে সাফল্যমস্তিত 

করিয়াছিল। বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমাবদ্ধ ছিল। চাণসের সৈন্যবাহিনী 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজী ন। হওয়ায় চান্স দেশ ছাড়িয়া 

চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। আইনসভা (0778009৪: ০ 

[)678165)-র সদস্তর। অলিয়েন্স বংশের জুই ফিলিপ্সিকে সিংহাসনে বসাইল। ইনি 
বুরব বংশের হইলে ৪ ফরাসী ধিপ্রবে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান ক 'রয়াছিলেন। 

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল 2 ১৮৩০ খ্রীস্টাবের জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে এবং 

ই এরোপের ইতিথাদে গুরুত্বপুণ প.রবংম লাধন করিযাছিন। প্রথমত, জনসাধারণকে 
ভোটা।ধকার হইতে বঞ্চিত করিলেও ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব 

বা ইলা ১৯৮ সালে চর বির না জালের শাসক 
বাবস্থায় পাজার ভ্ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা নীতি (1)151719 7161) 01 

7177651)10)চিরতরে লুপ করিল । নাজার ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা নীতির স্থলে জনসাধারণের 

সাবভৌম ভগবানপ্রাদত্ত 'এই নীতি গৃহীত হইল |% 
দবিতীম্বত এই বিগ্রবের ফলে ভিয়েনা সন্মেনে গৃহীত দাম্যঅধিকার” নীতি ফ্রান্স 

কর্তৃক পরিত্যক্ত ছইল। 
ম'ষা অধিকার নঠি তায়, রাজতন্বের অবসান ন। “ইলেও গুকত্পূর্ণ শীসনতীন্ত্িক 
বিগত পণিব$নের স্থচন। হইন। জরুরী পরিস্থিতিতে গাজার আইন 

শ স নতার্িক প্রণয়নের ক্ষমত লোপ কর হইল । সর্বপ্রকার আইন প্রণয়নের 

পারবর্তপের চদা. ক্ষমতা একমাত্র আইনসতার হাতে ন্যন্ত কর! হইল। ইহা 
চাড়া নংবাদপত্রের শ্বাদীনত। পুনরায় স্বীকার কর। হইল | উগ্র- 

রাজতী।ন্ক ও য!জক সম্প্রণায়ের গ্রাধানা পুনংপ্রতিষ্ঠার এবং প্রাক্বিপ্নবযুগের অবস্থ। 

ফিরাইয়। আনিধার পরিকল্পন। অধ্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর। হইল। 
সাম্য, ধর্মনিরপেশ্মত1, বাগ্ছিস্ব।ধীনত। এবং শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনত! 

_-এই গণতান্ত্রিক নীতিগুলি স্থায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল । তাই, 

জ:।ই বিশ্লবকে ১৭৮৯ খুস্টাঝের ফরাস: বিপ্লবের পরিপরক বল! যায় | গ 

চ ল্ল'সর 'দশত]াগ 

গণতান্তিক নীতির 
&তিষ্ঠ। 
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ফরাসী বিপ্লবের! কারণ 'ও ফলাফল ৪৩ 

ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ঃ . ফান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইওরোপের 
বিভিন্ন রাঁজো ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। এই বিপ্লবের দবার। অন্রগ্রাণিত হইয়। খিভিন্ন 

রাষ্ট্রে স্বাধীনভ্রাকামীর| পুনরায় ভাতীয়তাবাদ প্র. গণতন্ত্রে আন্দোলন শুরু করিল। 

ফ্রান্সে জুলাই ধিপ্রবের পরই অক্টোধর মনে বেলজিয়ামে বিপ্লব শুরু হয়। 

বেলজিয়ামখাসীর| ভিয়েন| নাম্মেলনের অন্য।যমুলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 

চা বলিয়া দীাইয়াছিল এবং হপগা্ডের অধিকার হইতে মুক্তিলাভ 

করিবার জনা বিশোহ: ৬য় | ফান্স এবং ইংল & বেলজিয়ামবাসীদের 

সমর্থন কৰিয়।ভিল । অবশেষে ১৮৩১ খুষ্টান্দে লঙনে এক আন্তজাতিক সম্মেলন, 

বেলজিয়ামের স্বাধীনত। স্বীকার করিয়। লইয়াছিদ | 

রাঁশ্য়ার সিনাধান “গালগাবডেন অধিবা সগণ হ্বসীনত। অঙনের জন্য ১৮৩০ খুষ্টা্ধে 

বিদ্রোহ ঘোষণ। করে। কিছ তাহার। বেলভিয়ামবাসীদের মত 

রুতকাধ হই পারে নাই। ইতলপ্ড ও ফ্রান্স ভাদে? কোণ 
দতাযা করে নাই ; অনুরূপভাবে গ্রাশিয়। ব| অস্ট্ট্রয়াও তাহাদের কে।ন সাহাধা করে 

নাই ; হেলে রাশিয়াদ জার প্রথম নিকোলাস কাঠোর হন্কে পোল্যাত্ে আন্দেলন দমন, 

করেন। 

ইাছির পার্ধ।, মৌডেন।, পোপে রাজ্যে গণ আন্দোলন দেখ। দিলে মেটার়নিক তাঁহ। 
ক্গার হন্ডে দমন করেন । 

জার্মীর্নার হ্যনোভার, শ্যাক্সানি, ত্রান্সউহক প্রভৃতি খিভিন্ 

স্থানের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোঁধণ। করিয়। শাসকদের নুতন এাসনতন্থ 

ঘোদণ| করিতে ধাঁধ্য করে । এসকল গণঅভ্ুখানে মেটারনিক ভাত হইয়ািলেন | তিনি 

১৮৩২ থৃষ্টাবে জার্মান কনফেডাবেশনের এক অধিবেশন ডাঁকিলেন 

এবং ফেডারেল ভায়েটকে বিপ্লব বিরোধ প্রস্তাব পাস করিতে বাধা 

করিলেন । যে সব শাসকর| নৃতন শাসনতন্ত্র ঘোষণ। করিতে বাঁধ্য €ইয়াছিলেন তাহারা এই 
ভ্তরঘোগে নতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিলেন । ফলে জার্ধানীর গণআন্দোলন ব্যর্থতায় 

পঘবসিত হইয়াছিল । 

পে।ল'ও 

ইতাশা 

জামান 

». নোটামুটি ফলের দিক হইতে ধিবেচন। করিলে জুলাই ধিগ্নব কেবলমাত্র ফ্রান্স ও 
খেদলিয়ানে প্রত্যক্ষ সাফল্যলাভে সমথ হইয়াছিল । জার্ানী, ইতালী প্রভৃতি স্থানে 

এই ধিপ্লবের প্রভাবে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এমনকি 
ফ্রা্পে৪ জুলাই ধিপ্লব কেবলমাত্র মপাধ্ত্ত শরেণাকেই ক্ষমত| দান করিয়াছিল 1 



৪3 আধুনিক ই'ওরোপ ও 'বশ্ব ইতিহাস 

প্রঙ্গাতান্ত্রিকগণ ( 70001158105), নেপোলিয়নের সমর্থকরা (80189810505 ) 

এবং সমাজতান্ত্রিকদল (9০০1911569) এই .বিপ্রবের শাসনতান্ত্রিক 

৮5 এ পরিবওনে সন্থষ্ট হয় নাই । ফলে ১৮৪৮ সালে পুনরায় বিপ্লব 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তথাপি ইহ। মনে রাখিতে হুইবে, এই জুলাই বিপ্রব 

ভগবানাত্ত ক্ষমতীয় বিশ্বাসী শ্ৈরাঁচাঁরী শাসনের অবসান করিয়। 
শ্যিমতান্ত্রিক বাঙ্গতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং সাম্য, বাক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের 

দ্বাধীনতা গ্রভৃতি গণতান্ত্রিক আ'দর্শগুলির ভিত্তি স্ুদুঢ় করিয়াছিল । 

জুলাই রাজতন্ত্র ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (01815 11077870175 800 176)1.8 

13650186101) $ ১০৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের ফলে অরলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ 

রান্সের সিংহাসনে বসেন । জুলাই মাসে তিনি সিংচাসনে বসেন বলিয়া তার শাসনকালকে 

জুলাই রাজতন্ত্র (915 1107970] ) বল! হয়। লুই ফিলিপ বলিয়াছিলেন 

নি ভগবানের অন্গ্রহ ৪ জাতির ইচ্ডান্তসারে ফরাসী জাতির রাজা হইয়াছেন । * 
বিপ্লবের মূলনীতিগুপির প্রন্তি তিনি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন এবং বুরবা বংশের জাতীয় 
পতাঁক। পরিত্যাগ করিয়। বিপ্লবঘুগের ত্রিবর্ণরঞ্গিত পতাক। পুনরায় গ্রহণ করেন। 

লই ফিলিপ ভাপভাবেই জাঁনিতেন তার সিংহামন লীভ বংশগত কোন নীতির 

ভিভিতে হয় নাই। জনসাধারণের সমর্থনর উপরেই তীহার শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর 

করে। সেভন্য সুচতুর লুই ফিলিপ নিজেকে নাগরিক রাজা 

ব] 01267 0 বলিয়। ঘোষধণ| করিয়াছিলেন । কিন্ত 

লুই ফিলিপের বাহিক উদ্বারভাপ পিছনে 'এক শ্বৈরচারী মন 

বঞ্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সবদাই উদগ্রীব হইয়। হিল। 

ষে আইনসভা (00817198101 1)61)0168 ) লুই ফিলিপকে সিংহাসনে 

বসাইয়াছিল তাঁগাই অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চার্টারের কিছু পরিবঙন আনিয়াঁছিল। 

ভোটদানের বয়সগত ও ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমাইয়। দিয়। ভোটারের সংখ্যা পৃ্বাপেক্ষ। 

বুদ্ধিকরা হইয়াভিল। সংবাদপত্রের স্বাীনত৷ ঘোষণ। কর|। হইয়াছিল কিন্তু ইহা 
স্পষ্ট ছিল যে আইন সভার সমর্থনের উপরই লুই ফিপিপের শাঁসন নির্ভর করিত। 
আঁইনসভায় মধ্যবিত্ত (0০001290188 )দেরই আধিপত্য ছিলখ কোন গণভোট 

ন। নেওয়ার জন্য এই রাজতস্ত্ররে পিছনে গণসমর্থন ছিল না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরব। 

লুই ফিলিপের কাধ 

"দ্ধতি 
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ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল ৪৫. 

বংশের ন্যাফ্যাধিকার স্বত্থের উপরও ইহ! প্রতিষিত ছিল না। ফলে সুদীর্ঘ অষ্টাদখ 
বৎসরের শাসনকালে লুই ফিপিপ কোন এক্তিশালী দলের সমর্থন লাভ করিতে 
পারেন নাই। নাব্যাধিকার নীতিতে বিশ্বাসীদল (195111511515 ) দশম চাৎসের 
বংখধরকে সিংহামন দাঁনের পক্ষপাতী ছিল । সুতরাং লুই ফিলিপের প্রাতি তাহাদের কৌন 

' অমর্থন ছিল ন|। প্রজাতান্ত্রিকরা গ্রথম়ে লুই ফিলিপের সিছ্ধাসনে আরোহণের ব্যাপারে 
সাহাযা করিয়াছিল । তাহার। ভাখিয়াছিল যে লুই ফিলিপের শাসনকালে ফরাসী 

জাতির উন্তি সাধিত হইবে কিন্ত ক্রমেই তাহার। দেখিতি 
পুই ফিলিপের বিরুদ্ধে ৃ _ বিপক্ষ পাইল যে লুই ফ্লিপি গণতান্ত্রিক পদতি গ্রহণ ন। করিয়। 

এক মধাপদ্থ। অচ্মরণ কৰিেছেন ; ফলে শ্রজাতাস্ত্রিকগণ 
লুই ফিল্দিপের স্বেরাচারী শাসনে অবসান ঘটাইবার জন্য সঞ্জিয় হইয়াছিল। 
সমাজতহীর। লুই ব্রান্কধ (70819 731879 ) 9 (সণ্ট সাইমন (88171 810101) )- 
এর (েতাত্ব লুই ফিলিপের মপাবিত্তের ন্দার্ণে পরিচালিত খাঁসনব্যবস্থার চরম 

বিরোধী ছিল। বোনাপার্টিস্ট দল? লই ফিলিপের পররাষ্্রনীতিকে দুধল ও দেশের 
পক্ষে অম্ধাদাকর মনে করিয়। তাহার পতনের জন্য চেষ্ট| করিতে লাগিল । 

তাহার রাজত্বের প্রথম দশ বসে প্রতি ধখ্সগই একটি করিয়। নৃতন মন্্িসভ| 
গঠিত হইয়াছিল । ইহ| হইতেই বুব| যায় ভুলাই রাজতন্ত্রের 
ভিত্তি কিরপ ?সল ছিল। রাজতন্ত্রের ভিত্তিক স্ুদুঢ করিবার 

জন্য লুই ফিলিপ কোন গোরবোজ্জল বৈদোশক নীতি গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
একটি শাস্তিপূণ উত্তেছনাঠীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। 

উতিরন নেশোলিরনের সময়ের বৈদেশিক শীতিন তুলনায় তাহার 
বৈদেশিক নাতিকে জনসাদারণ জাত.ঘ মধাদাএ পরিপন্থী বলিয়। 

মনে করিয়াছিল । আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লুই ফিলিপের শাসনে ফরাসা জাতির 
যথেষ্ট আখিক উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্ত বিরোর, দলগুনি লুই ফিলিপের 

শাসনের খিরাদ্ে বিক্ষোভ চষ্টি কবে | ১৮৩২ সালে মূল ধুর 
পরিবারের মমর্থনে লাভেগ্তি (1 67066) ও প্রভেন্স 

(£7০58700) নামক স্থানে বিদোঁভ দেখ। দেয়। জ্টাস্বার্গ « বোলন নামক দুটি, 
স্থানে ১৮৩৬ ও ১৮৪০ সালে নেপোপিয়নের ভ্রাতুষ্প,ত্র লুই বোনাপার্টির সমর্থকর। 
বিরহের স্থট্টি করিয়াছিল । ১৮৩১ ৪ ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে অমিকরাঁও 
বিদ্রোহ ঘোষণ| করিয়াছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের অসস্তোষ যতই 
বৃদ্ধি পাইতেছিল লুই ফিলিপের পাঁসন ততই দুর্বল হুইয়। পড়িতেছিল। আইন সভার 

মন্ত্রিসভার দ্র পতন 

জাহান |বান্াভ 
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অধিকাংশ সভ্য ছিলেন শ্লিজো। (09150£) নামক নেতার সমর্থক । কিন্তু ক্রমে 
আইনসভায় থিয়ার্প (117167৭ ) নামক নেতার অধীনে এক সংগ্কারপন্থী দলের 

কষ্টি হইয়াভিল | ভাঙার! ভোটদানের ক্ষমহার প্রসার দাবি কদিয়াছিলেন। 

তাহঃদের দাবি লই কিপ্সিপ অগ্রান্হ কাররাছিলেন। এমে থিয়াসদিলের চারের 

ধসে ফ্রান্সের সত্র সংস্কারের দাবি কর। ইয়াছিন । কিন্ত 

ভাচাঁদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য গিজে। সগকার সর্ব- 

প্রকার বাবস্থ। শিলেন। কিন্ত আন্দোলনকারীর। শাসনতান্ত্রিক সংঙ্গারের প্রয়োজনায়ত। 

সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করার জনা সংস্কার ভোটসভা। (7610) ০৪75965 ) 
ভাকিনেন। 'এইনব সভায় সং্গারের গ্রয়োজনীয়ভ। সন্বদ্দে আলোচন। হইত । 
গিছে। সবধক।ণ ভীহ হইয়। দমননীঠির আয় গ্রহণ করিলেন, এবং এই প্রকার সভ। 

বেআইনী বলিয়। ঘোধণ। করিলেন । কিন্তু আন্দোদনকানীর। ভাত না চইয়। ২২শে 
ফেব্রারা এক ধিরাট সংস্কার ভেট ভার আয়ে'জন করে। গিজে। সবকারের 
নিবেধাজ্ঞ। সন্বেও জনসাধারণ দলে দলে এই সভায় যোগদান করে। রাল্ডায় রাশায় 

অবরোধ প্রাচীর (0১81105806৭) টহয়্ারী। করা এয়। সরকার ইহাদের বিরুদ্ধে 

জাতীয় বাহিনী' “তুরণ করিলেন কিন্ত ভাহার। আন্দোলনকারীদের পক্ষ অবলম্বন 

করিল। লই ফিলিপ ভভ উগ্র! গিজছোকে গদচাত করছিলেন কিন্তু ইহাতে 

কোন কক হইল ন। | গ্রজাভান্বিকর| পাঁরিনের নতাকে লুই ফিলিপের শাসনেস 

বিরুদ্ধে বিদ্বোচ করিতে গগোচিহ করিয়াছিল | ইহার ফলে গিজোর বাভীর সম্মুখে 

এক উস্ছঙ্থল জনতা উপস্তিত ইয়! ধিক্ষোভ দেখাইলে গিদোর গৃহ্রক্ষীদল গুলি 
ব্ধণ করে । বাদে ভনভার কয়েকজন হতাহত হয়| ইহার ফলে 

গাাঁরিসের সবত্র বিপ্রব দীবানলের মত ছডাইয়। পাড়ল। লুই 

ফিলিপ বাঁধা হইয়। নিজের পৌত্রেব পক্ষে সিংহাসন াগ করিয়া! ইংলগ্ডে আর 
গ্রহণ করিলেন । এইভাবে জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান হইয়। ফ্রান্সে খ্িত'য় সাধারণত্ন্ 

প্রতিষ্ঠিত হয় । 
গীসের স্বাধীনত।- যুদ্ধ (07681. ৪]: 01 179061)61106168) 2 উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথমভাগে তুরস্ক সাআজ্য (0$০71000  7990)176 ) এর ছুবলত। 

স্পট হইয়। উঠিয়াছিল। তুরস্ক স্বলতানের অদীন অধিকাংশ প্রজা খুস্টান ? 

ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য কোন প্রকার স্বাভাবিক আহ্গত্যের বন্ধন ব কষ্টিমূলক সংহাতি 
দ্বার এক্যবদ্ধ ছিল ন|। শাস্ক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক ঘ্বণা» ভাষ। ও 

আচারগত পার্থক্য, ধর্নৈতিক বিভেদ দিনদিনই তুরন্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি হুর্বল 

সংস্কার দ।বি 

লই ক্'লিপের পল ম্বন 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল ৪৭ 

করিতেছিল। এই কারণে এই সময় তুরস্ককে ইউরোপের দরোগগ্রস্ত ব্যক্তি 

(81010189701 0:017)6 ) বলা হইত । 

তুরস্ক সামাজ্যের £বসতার স্থযোগ লইয়! অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে দ্বিতীয় 

ক্যাবের আমল হইতে রাশিয়। রুষ্লাগর অঞ্চলে বিষ্তারনীতি 
»হণ করে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরপ্ক 

সাম্রাজ্তা গ্রাস করিয়। ত্রাঙ্গধানী কণস্টানটিনোপল দখল কর। এবং বস্ফোরাস ও 

দার্দীনেলিস গ্রণালীর ম্প্রা দিয়| 'ভমধ্যসাগরে গ্রবেশ করা । 

বুহঙ্গের ছর্লতা ৪ রাশিয়ার বিস্তার নীতি নিকট গ্রাচোর মমগ্তা সৃষ্টি করিয়াছিল । 
কাগণ তৃরক্ষের দব্লতান যোগে রুশ সাম্াজোর বিস্তৃতিতে ইংল 

অন্ট্ য। ৭ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাসবার শাধাদান করে । 
ভুরক্ষের লতার হযেগ ল্ইসা ভরের অদীন বলকান দেশগুপি দ্বাপীন হইতে 

শটে ০ইলে রাশিয়। 2 সকল দেশগুদিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। 

বনকান অঞ্চলের এ নকল দেখগুলিব মধো গসে। হ্বাদীনতা সংগ্রাম 

শিশেষ উল্লেখযোগা | অঙ্গুদন এতাক্ীতে গ্রীমে এক নবঙজাগরণের 

স্চন] হয় । 'এই নক্জাগরণের সুচনা কনেন গ্রীক মনীমি কোরায়েস (10907885 )। 

ভাবা, পি ৪ সাঁতিভোহ এক পুনরজ্জ বন গখীসে আর্ত হয় 

লহ প্রাচীন গৌববে গীমকে প্রঠ্ঠিহ করিবার এক আগ 

গীকদের মনে জাগিয়া উঠিবাসিল | 

হিটারিয়া ফিলিকি (76151515 71)11106) নামে এক গোপণ মমিতি ১৮১৪ 

ভইতে ১৮২০ খ্ুষ্টাব্দ পযস্ত গ্রাসের সহত্র স্বাধীনতার আঁদর্শ প্রচার কদে। আলেক- 

জাঙার ইপ.সিলান্টি (41655571067, স10511500)-র নেতহে ওয়ালেচিয়া 

€(ডা৪11961718) এবং মোলডাভিয়। (10109518) নামক ছ'টি ছায়গা বিত্ত দেখ। 

দেয়। ইপসিলান্টি পাশিয়ার সাহায্য পাঁইবাঁর আশা করিয়াভিলেন কিন্ধ মেটার্নিকের 
বিরোধতায় কোন সাহাবা পাইলেন ন। | ফলে এস্স।নেচিয়। এন মোগছাভিয়ার বিতোহ 

ব্যর্থতায় পধধসিত হয় । ইতিমধ্যে মোরিয়। 1119758) নামক গ্রীক দীপে এক বিপোহ 

দেখ! দেয় এবং এই বিঞৌহ এ্মে এক বিরাট স্বাধ'নত। যুন্ধে রূপান্তরিত হয় | সমন্ত দক্ষিণ 

গ্রীসের দেশগুলিতে বিদ্রোহ দাবাস্সির ন্যায় বিস্তুত হইয়াছিল। উত্তর গ্রীসে থেসালি 

এবং ম্যাসিভোনিয়াতেও বিদ্রোহ ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। অসংখ্য 
মুসলমান এই বিোহে নিহত হ্য়। ইহার প্রতিশোধন্বরূপ 

তুরক্কের স্থলতাঁন কনস্টানটিনোপ.লেরচার্চের অধিক ?1 পের্রিয়ার্ক (98 018767) কে হত্যা 

রাশিঘনার বিন্তাব নীতি 

প্র।চা সমহ্ব। 

নলকানঅধ্ুঃন্লৰ 

ব্বাধানত। প্রধান 

গ্র'সের প্রচেষ্টা? 

সৃূলতানের প্রতিশোধ 



৪৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

করেন। খুস্টান প্রজাদের উপরও প্রচুর অত্যাচার করা হয়। দীর্ঘ চারি বৎসর 

( ১৮২১-২৪ খুস্টাবব ) গ্রীকরা এই স্বাধীনত। যুদ্ধ চালাইয়! যায় । কিন্তু ১৮২৪ থুস্টাব্দে 

তুরস্কের সুলতান গ্রীকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্য মিশর প্রদেশের শাসনকর্ডা 
মহম্মদ আলীর সাঁহাঁধা চাঁহিয়াছিলেন । ১৮১৪ হইতে ১৮২৭ খুস্টাব্ব পর্যন্ত মহম্মাদ 

আলীর সৈন্তদল গ্রীকদের পরাজিত করিয়া অধিকৃত অঞ্চলে সন্ত্রীস- 
মূলক শাঁসন শুরু করিয়াছিল । হাজার ভাঁজার গ্রীক প্রত্যহ নিহত 

হইয়াছিল । এই অবস্থায় ইংলগ ও ফাঁন্সের জনসাধারণ 'গীকদের সাহাযা করিতে 

অগ্রসর হইয়াছিল । ইংরেজ কবি বাঁয়রন গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়। গ্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছিলেন ৷ এই অবস্তা ই €বোপীয় শক্তিবর্গের মনৌযষোগ গ্ীসদেশের উপর 

পড়ে-। রাশিয়া অতাচারিত গ্রীকদের সাহাধ্যার্থে যুদ্ধে যোগদান 

সক শক্তিবর্গের করিবে স্থির করিল। বলকান দেশগুলির উপর প্রীান্য বিস্তার 
করিয়! এক বিস্তৃত শ্লীভ সাম্রাজ্য গঠনের ইচ্ছা রাশিয়ার ছিল। 

মহম্মদ আলীর অত্যাচার 'ও পেট্রিয়ার্ককে হত্যার রাশিয়ার যুণ্ে যোগদানের পথ পরিষ্ষার 

করিয়াছিল । কিন্য এককভাবে রাঁশিয়। যাহাতে গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন ন! 
করিতে পারে সেচন্য ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং রাশিয়ার সঙ্গে 
যৌথভাবে তুরস্ককে যু বিরতির জন্য চাপ দেওয়। স্থির ক'রলেন। 
ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়। গঁ সে অবিলঙ্গে সায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের জন্য তুর্কী 

স্থলতানকে অশ্ঠিরোধ জানায় । তুর্কী সুলতান এই অন্রোঁধ গ্রাহ্থ করেন নাই ; ফলে 

১৮২৭ খুস্টান্দে ইংলাাঁ ও» রাখিয়। ও ফ্রাহ্ম নিজেদের মধো লগ্ুনের 
চুক্তি স্বাক্ষর করিয়| গ্রীসের সঙ্গে অধিলম্বে শাস্তি স্থাপনের কথাবা$! 

বলিতে তুরস্কের স্থলতানকে নির্দেশ দেয় এবং তুরক্ষের স্থলতান এই নির্দেশ ন। মানিলে 

সামরিক শংকর সাহায্যে বাধ্য করা হইবে 'এই সাবধান বাঁণী উচ্চারণ করা হয়। 

তুরন্ষের স্থগভান 'এই তিনটি শক্তির নিদেশ অগ্রাহা করিলে ইংল্যাণ্ ফান্স ও নাশিয়ার 

সম্মিলিত নৌবাহিনী ন্যাভারিনো (ব8৮৪119)-এর ভলযুদ্ধে তুরগ্ক ৪ মিশরের 

নৌবাহিনী ধ্বংস করে ( ১৮২৭ থুস্টাব্ব )। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পরও তুরক্গের স্থলতান 
গ্“কদের (বুদ্ধ যুদ্ধের অবস।ন করিতে রাজ হইলেন ন।। ফলে রাণিয়। এককভাৰে 

পর.বৎসর (১৮২৮ খুষস্টাবে ) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে 

ডা রএকক এবং তুরস্ককে পরাজিত করে। তুরস্ক আডিয়ানোপল 
($0718)07)16)-এর সন্ধি ( ১৮২৭ খুষ্টাবদ ) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য 

হয়। এই সদ্ধির শততানুযায়ী, প্রথমত, বসফোরাস ও দার্দানেলিজ প্রণালীতে অবাধ 

মতম্মদ আলীর সন্ত্রাস 

ইংলও, ও র'শিয়ার 
ষৌথ প্রচেষ্টা 

লগ্ন চুক্তি 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল, ৪৯ 

ব্যবহারের অধিকার রাশিয়াকে দেওয়। হয়। ছ্িতীয়ত, তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার 

ক্রিয়। লইয়াছিল। ১৮৩২ খুষ্টাবে ইংল্যাপ্ত, রাশিয়। ও ফ্রান্স গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার 

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ১৮৩৩ খুষ্টাবে বেভেরিয়ার রাজকুমার অটো গ্রীসের রাজপদ 

গ্রহণ করিলেন । 

প্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ভিয়েন। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদকে 

অন্নীকার করিয়াছিল মেই ভ'উ় খাদের সাফলা গ্রীসের স্বাধীনগ। সংগ্রাম দ্বারা 

স্ুচিত হইয়াছিল । | 

রাখিয়া (১৮১৫-১৮৫৫) 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে রাশিয়। (59819 ৪ 6176 06171771110 01 €)9 

[17796667167 06716আ7$) 2 উনবিংশ এতাবীর গ্রারন্তে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের 

তুলনায় রাশিয়! ছিল একটি অন্ন্নত দেশ |*% রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাঁজিক ব্যবস্থা 

ছিল মধ্যযুগীয় | | 

রাশিনার তদানীন্তন সমাজ দই শ্রেণাতে বিভক্ত ছিল-_জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী । 
কুধক সম্প্রদায় ভূমিদীস হিসাবে জমিদারগণের জমি চাষ করিতে বাধা ছিল | জমিদাঁরগণের 

অর্থশোষণ এবং বেগার খাটানোর ফলে ভূমিদাসদিগে? দুর্দশার সীম 

ছিল ন।। জমিধারগণ 'ভাঁমদাসদিগকে গরু ভেডার ন্যায় বিক্রয় 
করিতেও পারিতেন । জার ('5)-এর জমিতে যে সকল ভূমিদাস 

বাস করিত তাঁহাদের অবস্থ! অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল । তাহাপ। "মির" নামক গ্রাম্য 

সমত গঠন করিয়। নিজেদের কাজকর্ধ পারচালন। 'ক'রত। কিন্ত তাহাদ্দের কোন 

স্বাধনত। ছিল ন৷ এবং তাহাদের নানাপ্রকার কর দিতে হইত। তাহাদের উপর অনেক 

সময় শারী'রক নিরধাতন করা হইত। 'এমন কি শান্তিম্বরূপ সাইবেরিয়ার নিজনন প্রান্তে ও 
নিবা'মত কর। হইত। 

রাশিয়ার শাঁসনব্যবস্থায় অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি সর্বত্র ম্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছিল। 

রাজকায় কর্মচারীর পদগুলি তখন নিলামে বিক্রয় কর| হইত। যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে 
প্রস্তুত থাকিত তাহাকেই বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হইত । কর্মচারিগণ উৎকোচও গ্রহণ 
ক.রত। মধ্যবিত্তশ্রেণী বলিয়। রাশিয়ায় কিছু ছিল ন!, কিন্ত অ.ভজাত শ্রেণীর মধ্যে 

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখ! গিয়াছিল। অ.ভজাত সম্প্রদায় সরকারী কর্মচারীদের 

দেশের সামাজিক 
অবস্থ। 

5108868, 19 609 1996 10071) 01110 0: 19070100870, 081188962007, 

ইওরোপ-_-৪ 



৫০. আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

ওঁদ্ধাত্যে' অসন্তুষ্ট ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 

গ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণ। জন্াইয়াছিল। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া তাহার! বৈপ্লবিক 

প্রচারকার্য চাঁলাইয়াঁছিল। ১৮১৮ ্ীষ্টাব্দে 70197. 01 7১09110 3০০৮ নামে একটি 

বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি পরে ছু'টি অংশে ভাগ 

হইয়। যায়, উত্তর অংশের সমিতি (90989 ০1 06 0711) 

এবং দক্ষিণ অংশের সমিতি (90০195 01 616 8০৮6) উদারনৈতিক শাসন- 
ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ কার্ষকরী করার উদ্দেশ্যে এই সকল সমিতি 

আন্দোলন চালাইয়াছিল, কিন্ত জার (158: )-দের স্বৈরাচারী শাসনে আন্দোলন বারবার 

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল । | 

আন্দোলন 

জার প্রথম আলেকজাগার, ১৮০১-২৫ (751শ 81658700911) 

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রা!শয়ারি সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রথম আলেকজাগ্ার। 

তিনি বাল্যকালে লা হাঁর্পি (,5 মূগ7১৪) নামে একজন সুইজারল্যাপবাসী জ্ঞানী 
ব্যক্তির নিকট শিক্ষালীভ করেন। ল! হাঁপির প্রভাবে তিনি উদার নীতিতে বিশ্বাসী 
হন। ফলে ১৮২০ সাল পরধস্ত তিনি আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট ক্ষেত্রে উদার নীতি 

গ্রহণ করেন কিন্তু ম্টোরনিকের প্রভাবে ১৮২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত তিনি প্রতিক্রিয়াশীল 

নীতি গ্রহণ করেন। 

আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থায় দুনীতি দমন ॥ করিয়। শাঁসনকাষে দক্ষত। 

আনিতে চা.ইয়াছিলেন, কিন্তু শাঁসনন্যবস্থায় দুর্না'ত এত বন্ধমূল 

হইয়। পড়িরা,ইল যে এ বিষয়ে তিনি সামান্তই সাফল্য লাভ করিতে 

পারিয়াছিলেন। রাশিয়ার অগণিত ভূ.মদাসদের দুরবস্থ। দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা 
করেন কিন্তু ভূমিদাস প্রথা এত জটিল ছিল যে, তি'ন ইহাঁদে? তুর্গতির অবসান করিবার 

জন্য বিশেষ কিছুই ক'রিতে পারেন নাই । থাপ ভূমিদাস প্রথা তুলিয়! 
দেওয়। একান্ত প্রয়োজন এই মনৌভাব তিনি গড়িয়া! তুলিতে 

সাহায্য করেন । তিনি হাঁসপাতালি, পরিবহণ ব্যবস্থা, জেলখাঁন| 'ও কৃষির উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । দু্িক্ষ নিবারণের জন্য তিনি প্রতি জেলায় সরকারী 
শন্যভাগ্ার গড়িয়া তোলার আদেশ দ্রেন। রা।শয়। যাহাতে আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে 

অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্যও তিনি বিশেষ ব্যবস্থ। গ্রহণ করেন । 

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জার আলেকজাগুর ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর 
ইওরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন. করেন। তাহারই 

জারের শুভেচ্ছু। 

কাষকর ব্যবস্থা! 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল ৫১ 

টায় .ভয়েনায় সম্মিনত শ শ্শানী রাষ্ট্রের গ্রতিনি'ধর। পরাজিত ফ্রান্সের উপর কঠোর 

হা।দদ চপাইয়। দতে পারেন নাই । পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও জার আনলেকজাগডার 

দারনী উর পরিচয় দেন। ভিয়েন। সম্মেলনের শতানুযায়ী জার আলেকজাগার 

পাল7গুদ যে অংশ পাইয়া,ছলেন ( গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো ) (07500 ৫9৩1 
১1 (2755৮) সেই অংখটিকে রা।শয়ার অন্তভূক্ত না করিয়া “পোল্যাও্ড রাজ্য” 

[মে একটি রাজ্যে প.রণত করেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে জারের প্রতি আগত ছাড়া 

পাল্যাগুবাস,ণের স্বাধানভায় 'ভ ন্ হস্তক্গেপ করেন নাই | এমন 'ক পোঁন্যাগ্ডে তিনি 

একটি সংবিধানও প্রবতিত করেন। কিন্তু পোল্যাগ্ডকে যেহেতু 

নতি গ. সার্বভৌম ক্ষমা হস্তাস্তরিত কর! হয় নাই, সে কারণে পোল্যাণ্ডের 

জননাধারণ রা।শয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালা ইয়। যায় । 

সন্গন্য আলেকজা"গুর পোল্যাণ্ডের অ.ধধাসীদের গতি বিরক্ত হনএবং তাহার রাজত্বের শেষ 

দকে ।তনি রড ত্রয়্াশ,ন নীতি গ্রহণ করেন । তাহার ফলে তিনি মেটারনিকের প্রভাবে 
প্রোটোকোল অব উপো (67০0০০8] 91 [0]৪ঘ ) স্বাক্ষর কমেন। ১৮২০ 

নীলের পণ ..পডমণ্ট ও নেপলসে যখন বিদ্রোহ হয় তখন নেই বিদ্রোহ দমনে তিনি 

মেটারনিককে সমর্থন করেন । ১৮২৫ আস্টাব্দে আলেকজীগারের শামনের অবসান হয়| 

জার প্রথম নিকোলাস? ১৮২৫৫৫ (৪৪ [1610185 1 (1925-55) £ 

4 আলেকজাঞ্ারের কোন পুত্র ছিল না । অঙএব তিনি মৃত্যুর পুবে তার ভ্রাতার্দের 
মপ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসকে সিংহাসনের উত্তরাধিকাঁরী মনোনাত করেন। কিন্ত 

«গেজ কমস্টেনটাইনের দাবি উপেক্ষ। কর। হইয়াছিল বলিয়। সামরিক কশ্নচা'রগণ এবং 
*প্ সমিতিগুলি এক ধিদ্রোহ ঘোষ্ণ। করিল ( ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রাষ্টাবব& | 

ডিসেম্বর মাঁমে এই বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়। বিদ্রোহীদের “ডেকাত্রিস্ট ব! ডিসেম্ত্রিস্ট, 
(19650716565 ০: 7)668771)11868) বল! হয় । এই বিদ্রোহীদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য 

বা উপযুক্ত সংগঠন তেমন কিছু ছিল না) কলে নিকোলাসের পক্ষে 
(নকোলাসের বদ্রোহ ” - 
হঃ এই বিদ্রোহ দমন কর! খুব সহজ হইয়াছিল । নিকোলাস বিদ্রোহী 

নেতাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করিলেন। ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ 
আপাত দৃষ্টিতে বিফল হইলেও রাশিয়ার মুক্তির ইতিহাঁসে তাহাদের আত্মত/!গের আদর্শ 

পরবততিকালে বহু স্বাধীনতাকামী রাশিয়াবাসীকে অন্তপ্রাণিত করিয়াছিল 14 

৫55 1005 ]069620027868 1550. 870০0 60096 6159. 806678778 01 0109 ৪1 358888 [09০১19-**** 

*১/৪£৩ 08108019 0£ 158806 99 70560065 আ2101706 6০ 0০৮2 ০৮৮ 00612 1০০৫ 1০৮ 617৩ 
70862925610. 0£ 8051৮ 901106:57-5109 [10500 40551009851 0৮0 45720565921 
38150 1 81006510 09হা01198১৮12 86-82, পু হী পিন 



৫২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

ডেকাবরিস্ট বিদ্রোহ প্রথম নিকোলাসকে সম্পূর্ন ম্বরাচারী পাসকে পরিণত করে 

তিনি গুগুচরবাহিনী (05170 99০$197) এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বার| রাশিয়াতে 

এক স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিষ্ঠ। করেন। থার্ড সেকসন, (1174 

সা ও সাসের 8806100) ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্যার, কারারুদ্বঃ নিবাসন 

এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিত। কঠোর নিয়ন্ত্রণ 

ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনত৷ খর্ব ক্। হয়। কোন পুশ্তক যদি সরকারের 

সমালোচনা করিত তাহ! হইলে গ্রস্থকার ও প্রকাশকের বিরদ্ধে ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হইত । 

এমন কি সঙ্গীতের মাধ্যমে যেন কোন প্রকার উ্দারনৈঠিক ভাবধার। প্রকাশ ন। পাইতে 

পারে সেজন্য সঙ্গীত রচনাও সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল । 

বিদেশ €ইতে কোন প্রকার উদারনৈতিক ভাবধার! গেন রাশিয়া প্রবেশ কৰিতে 

ন। পারে সেজন্য দিকালাস রাশিরান প্রাদিগের বিদেশ শ্রমণ 

০৮০ নিষিদ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যাগয়ের পাঠাস্থচী সাকার 

কর্তৃক নিধ্ণরিত হইত। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের পর সতর্ক দৃষ্টি পাখ। হইয়াডিল । 

গ্রজার। যাহাতে কোন প্রকার উদ্বারনৈতিক প্রভাবে এভাবিভ ন। হইতে পাবে সেজন্য 

নিকোলাস বিদেশী গ্রস্থাদি রাশিয়ার আমদানী কর। নিধি করেন । কিছ্ত দেশের ন!হিভ। 

ও শিক্ষায় উৎসাহ দান করেন। তাহার পুষ্টপোষকতাঁয় ওপন্তানিক ডস্টোইয়েভস্কি 

(79056165810), গাগোলি (39০91), এবং তুর্গেনিভ (পাও 6165) ও কৰি 

পুস্কিন (12581700.) তাহাদের রচন। দ্বার! এ ষুগ্রকে সমূদ, করিয়াছিলেন । গেজ 
প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালকে “রাশিয়ার অগাস্টিয়ান যুগ্ী” (498596577 4১3৪ 
91 1২519818 ) বল! হইয়! থাকে । 

ধর্ম বিষয়েও নিকোলাস কোন প্রকার স্বাধীনত। স্বীকার করেন নাই। কেহ 

ক্যাথলিক ধর্ন ত্যাগ করিয়। অন্য ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার সম্পত্তি বাজ্য়োঞ্চ, 
করা হইত। এমন কি তাহাকে দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভে'গ করিতে হইত। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে করাসীদেশের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়। অধিকৃত পোঁল্যাণ্ডে, 

টিজার বিদ্রোহ দেখা [দলে নিকোলাস এঁ বিত্রোহ কঠোর হন্তে দমন 
করেন। পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নাঁকচ করিয়। এ 

অংশটিকে রাশিয়ার সহিত যুক্ত ক:রয়! লওয়। হইয়াছিল । 

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও প্রথম নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইওরোঁপে 
উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য নিকোলাস অস্ট্রিয়া 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল ৫৩ 

ও প্রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্ীনুযায়ী ১৮৪৮-৪৯ শ্রীস্টাবে 
প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্র হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে সৈন্য 

নীতি পাঠান এবং বিদ্রোহ দমন করা হয় । 

কিন্ধু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলগু, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে সম্পূ্ভাবে পরাজিত করে। 
এই পরাজয়ের ফলে নিকোলানের স্বৈরাচারী শীসনব্যবস্থার ক্রুটি এবং দুধলত! সকলের 

নিকট ধর| পড়ে । ফলে রাশিয়ায় উদারনৈিক আন্দোলন সক্রিয় হয় এবং ক্রিমিয়ার 

যুদ্ধের শেস ভাগে ১৮৫৫ ্রীস্টাব্ে নিকৌলাসের মৃত্যু হয়। 

অনুশীলনী 
1], 100 0176 015 16০10101119 ৮9 ০1100 1? 5510675 ৭10 00718170869 2 তা 

4788 108 0090৮ 110 609 000৮৮ 0৫18৪ ০1180)? নও 15 010 16 8000৮ 01109 90215 6198 

8700 ০1৮৮৮ দ০:৪ 16৪ £8৪010৪ ? 

[ কেন জুলাই বিদ্রোহ এই নামকরণটি হইয়াছিল? এই পিদ্রোহ প্রথম কোথায় সংঘটিত 
হইযাণ্ছল? সেখানে ইহার |ক প্রভাব পড়িগাছিল? এই বিদ্রেহের প্রচ্তাব অপর দেশগুলিতে 

কতখানি পড়িযাছিল এবং তাহাতে কি ফল হইয়াছিল 1] | 
উঃ পৃঃ ৪১ হইতে ৪৪ পৃঃ লিখ । 

2. 105 58৪ 16 0080 09909 10090. ৮০ 069 ভ78 60? 890121110 1)67 175091097009009 ? 

70689070199 1067 ৫0996 06 808101. 810 10৮৮ 010 8179 0১০071591) 98]697% 67 6০0 0109016 

368 70:027989 8150 181 ভ1১8০ 01 5100869 7981716. 

[ কেন গ্রীসকে আপনার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতে হুইয়াছিল? ইহার অগ্রগতি বর্ণনা 

করিতে যাইয। দেখাও কেমন করিয়। তুরক্কের সুলতান ইহাতে বাধ! দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
তাহার শেষ ফল কি হইয়াছিল 1] 

উং পৃঃ ৪৯ হইতে ৪৯ পৃঃ লিখ । 

8. ডড1৮ ৪৪ 009 01501810206 79518, 10 6276 09611000106 01 6176 19067 992৮0 ? 

/1)86 6509 0£ 7581 [185 41958009 1 আ5৪ ? নি0স 010 189 চি ৮০ 0581 ৬1৮ 22019৮4 ? 

[ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে রাশিয়ার অবস্থ' কিরূপ ছি? জার প্রথম আলেকজাগার কি 

রকমের লোক ছিলেন? পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে তিনির্ধ করূপ ব্যবহ্থার করিতে চেষ্টা »রিয়াছিলেন 1] 

উঃ পৃঃ ৪৯ হইতে ৫১ পৃঃ লিখ । 

4. 7096 588 1৮ 609৮1907887 তৈ10150189 [60 885 ৪09০0 209880785. 17) 1719 1017১6- 

480) 1 ৬1১৪৮ 00106 010. 109 1085 107 08৮ ? 

[ কেনজার প্রথম নিকেখলাসকে রাজ্য মধো কঠোর ব্যবস্থা-গ্রহণ ক'রতে হইয়াছিল? ইহার 
ক্ষলে তাহাকে কি মূল্য দিতে হইয়াছিল 1] 

উ; পৃঃ ৫১ হইঠে ৫৩ পৃং লিগ। 



উনবিংশ শতান্ধীর মধ্যতাগের বিভব 
(18০ 11009711075 10119991) 

১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবের ঘটনাবলী (7085 ৪৪0৮09006 01 1189 1195 0100010779 

০? 1848-50)£ ১৮১৫ খ্রীস্টান্দে ভিয়েনা সম্মেলন ঘবার। যে প্রতিক্রিয়াশীন যুগের শুরু 

হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ১৮৩০ শ্রীস্টান্দের জুই বিপ্রব । কিন্ত সেই বিপ্লব 

ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী আঠারে! বছর মেটারনিকের দমন শাতির ফন সমস্ত ইওরে[পে 

কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই । কিন্তু ১৮৪৮ ত্রীস্টান্দে 

ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব আরন্ত হইটে সমস্ত ইওরোপে এক প্রবল আলোডন »টি 

করিয়াছি | 

এই বিপ্রব জার্ানী, প্রাখিয়া, অস্ট্িয়।, ইতালী এরভৃতি পনেরটি রাষ্ট্রের চ্দসাপ|রণকে 

অত্যাচারী শাঁধনের বিরুদ্ধে ধিদ্রোহ করিতে প্ররোচি5 করিয়াভিল। ফলে ১৮৪৮-৫০-এন 

জাতীয়তাবাদী আন্দেনন ইওরোপে ব্যাপকভাবে উডাইয়! পড়ে এবং পনেনটি দেখে 

সরকারের সাময়িক পরাজন্ন ঘটে । 

জার্মানীর প্রা শিয়া, স্যাক্সনি, বেভেন, বেভেরির, হানোভার প্রভৃতি স্তনে বিদ্রোহ 
দেখা গিিয়াছিল। প্রাশিয়ার বাজ। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম 
সংবিধান তৈস্মারী শ।গধার জন্য প্রতিনিধি অভ (7169৫ 

7,808£) আহ্বান করিতে নার; হন। বেভেরির়।» বেডেন, উরটেমবাগ, স্যাক্সমি 
প্রভৃতি রাক্গেও রাজার। বিপ্লবীদের চাঁপে গণতন্ব প্রতিষ্ঠায় পাশ" হইঘ্াভিলেন ৷ এদিকে 

জার্মানাকে এক্যবদ্ধ করিবার জন্য সমগ্র জার্ানী হইতে নিবাচিত 
ছুই শত প্রাভিশিধি ফ্রাকফোট নামক স্থানে খিনিত হন | এই ধিপ্রবী 

সত৷ ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্ট নামে পরিচিত । সদস্যদের মধ্যে বু আলোচনার 
পর এই পাঁথামেণ্ট এক শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছিল। রান্রতন্ত্রের ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ, 
জার্মানী গড়িবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। হইয়াছিল । এই রাষ্ট্রের সম্রাট হইবার ভন্য প্রাণিয়ার 
রাজাকে আহ্বান জানান হয়। কিন্ত প্রাখিয়ার রাঙ্গা অস্ট্রিয়ার চাপে ফ্রাঙ্কফোট পালামেন্টের 
এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। ফলে ফ্রাঙ্কফো্ট পা 'মেন্টের ছার! প্রাখিয়ার অধীন 
জার্মানীকে এঁক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

প্প্তম অশ্যায় 
ঠা 

জাম।না 

ফ্রাঙ্ছফে' ৮ পার্লামেন্ট 



॥ 

উনবিংশ শতান্বীর মধ্যতাগের বিপ্লব ' দর 

অস্ত্রিয়া সামাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, যথা--ভিয়েনা, মিলান, বোহেমিয়া ও হাজেরৃতে 

বিপ্লব গ্রবল আকার ধারণ করে । মেটারনিক দেশ হইতে পলায়ন 

কনেন। তার পতনের সঙ্গে লদে (মটারনিক ব্যবস্থারও 
(11666677161) 858977) অবসান ঘটিয়াছিল। হাঙ্গেরীতে লুই কম্ুখ (70815 

[08))-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সুরু হইয়াছিল। হাজেরী স্বাধীনতা 

ঘোষণা করে এবং মার্চ মাসের আইনের ছারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অস্্রিয়। সাম্রাজ্যের অন্যান্ত জাতিগুলির মধ্যে চেতন! দেখা দেয়। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার সআাট 

বিপ্লবেব প্রথম আঘাত সহা করিয়। প্রত্যাঘাত করিবার মত ক্ষমতাবান হইয়াছিলেন। 

ইতালীর পিডমণ্ট-সাভিনিয়া+ পা, মোডেন।, পোপের রাজ্য, নেপল্স্ এবং সিসিলিতে 
বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেক স্থানের শাসকই উদারনৈতিক 

এ|সনতন্ত্ স্থাপন করিতে খাণ্য ইরাছিলেন । মেটারনিকের পতনের 

সংবাদ ইতালীতে পৌছান মাত্র মিলান এবং ভেনিসে বিদ্রে।হ আরম্ত হইয়াছিল । অস্ত্রিয়ার 

সৈম্তদল মিলান ত্যাগ করিতে বাধ্য »ইয়াছিল। ভেনিসে প্রজাতন্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পিডমন্টের রাজ| চার্লস আলবার্ট জাতয় সংগ্রামের নেত| হইলেন এবং অস্ট্রিয়ার 
বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণ। করিয়াছিলেন। কিন্ত কাস্টোজ। (089%0258) ও নোভারা 
(০৮৪7 )-র যুপে তিনি অস্থিয়ার সেনাপতি রেডেঞ্জকি (9096]:5)-র হাতে 
পরাজিত হন। ফলে সাময়িকভাবে পিভমণ্টের নেতৃত্বে ইতালীর এক্য স্থাপনের চেষ্ট] 
ব/র্৫থতায় পর্যবলিত হয়। অন্যদিকে ম্যাজিনি (11825171) ও গাযারিবন্ডি (081198101) 
পোপকে বিতাঁডিত করিয়। রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কিন্ত ফ্রান্সের দ্বিতীয় 
প্রজাতঙ্্রের প্রেসিডেন্ট লুই নেপোলিয়ন এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়। রোমের প্রজাতন্্ 

প্বংদ করেন। একে একে ১৮৫০হীস্টাব্ের মধ্যে ইত|লীর সবত্র বিপ্লব দমিত হইয়াছিল। 
অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইওরোপের অন্যান্য দেশেও বিশ্লবীর। পরাজিত হয় । 

অস্ট্রিষা 

হাঙ্গেরী 

ইতালী 

১৮৪৮-৫০ এর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য (01787866657 01 0৮৪ 765০1061018 01 

1848-50)$ ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাঁসে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিলে উহার প্রভাব 

সমন্ত ইগরোপের দেশগুলিতে ছড়াইয়। পড়িয়। গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্রব 

সংঘটিত করে। বিভিন্ন দেশের অবস্থ। অনুযায়ী এই আন্দোলনের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য 

দেখ! যায়। কিন্তু এই আন্দৌলনের ধারার মধ্যে, মোটামুটি এঁক্যন্ত্র দেখা যায়। 

প্রথমত, এই বিপ্লব প্রায় সর্বত্রই ভিয়েন। চুক্তির প্রতিবাদে ঘটিম্বাছিল। ভিয়েনা” 
ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্েন্ঠ 



৫৬ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

জনসাধারণ জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বদদ্ধ হইয়া! রাজতন্ত্রের সঙ্গে সকলপ্রকার 

মীমাংসার মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। 

ইতালীতে এবং ছার্মানীতেও ভিয়েন। চুক্তি অনুসারে স্থাপিত অস্ত্িয়ার আধিপত্যের 

বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখ। গিয়াছিল। বিচ্ছিন্নীকৃত ই হালী 9 জার্ধানীর জাতীয় এঁক্য সাধন ও 
এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল । অস্ট্রিয়। সামাজ্যের অভ্যন্তরে, যেমন 

_ হার্গেরীতে ম্যাগিয়ার, অন্যান্য অঞ্চলে চেক, ল্লাভ প্রভৃতি জাতি 

জাতীয় স্বাধীনতা এবং এঁক্যের আদর্শ দ্বার। উদ্দ্ধ হইয়| আন্দোলন 
শুরু করিয়াছিল । এইভাবে ই ওরোপের বিভিন্ন অংনে বিপ্রবের স্বরূপের পার্থক্য থাকিলে 

টার এগুলির মধ্যে ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধিত। ও 

চাট জাতীয়ত। এবং গণতান্ত্রিক আন্দেলিনের প্রকাশ লক্ষ্য কর 

যায়। 

দ্বিতীয়ত, ১৮৪৮-এর বিপ্লব শহর-ভিত্তিক ছিল 1% শহরে অসন্ধষ্ঠ জনসাধারণ 
এই বিপ্লবে সন্কির অংশ গ্রহণ করে । তবে এই বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়াছিল শহরের বুদ্ধি- 

জীবীর। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক 

এবং সাহিত্যিকবুন্দ | কুধক সম্প্রদায় এই বিপ্লবের সমর্থন কর। 

দুরের কথ|» এই বিপ্লবের ।বরোধিত৷ করিতেও দ্ধ! বো করে নাই। বুদ্ধিজীব' 
জন্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান ক্রটি এই ছিল যে, উহ। বিপ্লবের প্রেরণ। যোগাইতে সক্ষম 
হইলেও বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়। যাইতে পারে নাই । 

তৃতীয়ত, ফরান্নে ১৮৪৮-এর বিপ্লব অথের ভিত্তিতে ভোটাধিকারকে। লোপ করিয়। 

প্রাপ্তবয়ঙ্কের ভোটাধিকাগ প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার প্রভাব ক্রমে 

সমস্ত ইওরোপে ছড়াইয়। পড়ে। অতএব গণতন্ত্রের ইতিহাসে ইহা 
একটি উল্লেখযোগা অব্দাঁন। 

চতুর্থত, অর্থ নৈতিক ভত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ স্থাপনের চেষ্ট| ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লব হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। পরবর্তী যুগে এই সমাজতাস্ত্রক 
গ্রভাব সবত্র বিস্তার লা'ভ করিয়াছিল । 

সর্বশেষে, যুগধর্মের ।বিরুদ্ধে কোনি পৃবতন ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বীচাইয়া 
যানি রাখিতে পারে মি সত্যই ফেব্রুয়ারী বিপ্লব প্রমাণিত 

করিয়া।ইল। 

ভয়েন। বাবস্থার 

[বরোধিতা 

শহুর-.ভততিক খিগ্লব 

প্রাপ্তবয়স্থের 

ভোটাধিক।ব 

অর্থনৈতিক গিতি 

দ। 55706 209৮০01086100, 91 1848 97৩) 20 0:11 8150. 220199609, 155 আ০:০ ০৫ ৮০708৭ 
স্্প9020199 81005 [১০190 ০5 108%10. 250158020, 7-206 



উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিপ্লব ৫৭ 

১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবের ফলাফল (92561 01 676 1165 ০01086101)9 ০1 

848-50 )-_ 

ফ্রান্স £ ফেব্রুয়াবী বিপ্রবেব সাফল্য ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখ! গিয়াছিল। ফ্রান্সে 
লামার্টিন (0811810106)-এব নেতৃত্বে গ্রজাতাস্ত্রিক ও পমাজতাস্ত্রিকদের যুক্ত 

অস্থায়ী সরকাব স্ত।পিঠ হয়। দশজনকে গইয়। এই অস্থায়ী 

মরকাণ্বে এক কার্ধনির্বাহক (85৪০৪11%৫) সমিতি গঠিত হয়। 
এই সবকাব প্রথমে ফ্রন্সিকে একট প্রজাতাস্ত্রিক দেশ বলিয়। ঘোষণ। করে। গ্রাপ্তধ্যম্বদের 

ভোটাধিকার ঘোধিত হয়। ভভীঘ বক্ষ নাঠিন'তে যোগ দিবাব সকনের সমান 

অধিকাব ঘোষিত ১্য। 

প্রজতাস্ত্রিক দেশ 

সম।জতন্বখাদ ণ' অনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থ। স্কাপনের চে 

এই সবকানেব উদেশ্য খপিষ। ঘে/ধিত *য়। সকলের জন্য 

আযেব ব্রাধস্। এবং মল শ্রণীব স্থার্থবক্ষ। করার চেষ্ট। করিবেন 

বলিম্। গ্রজাতা সক সবকাব ঘেষিণ। কবিলেন। 

লমাজতন্ববা॥ 

অস্থায়' সনকাণ এ।পঝয়ফদেব ভোটে নিনাচিত ৭৫০ জন স্াস্যেপ এক কক্ষঘুক্ত 

একটি আইনসভ। গঞ$নের ব্যবস্থ। করে। জনগণের ভোটের 

তন দাব| একজন প্রেসিডেণ ব। নাষ্পতি মিাচন কর। স্থির হইল। 

এই বাষ্টপঠি চাবি ব্সবেব জন্য নিবাঁচিত হইবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার 

পদপার্থী হইতে পাবিবেন ন। | 

এইভাবে ১৮০৮ এস্টান্ধেব ফেব্রুযাব* ধি্প্িব মধ্যবিত্তশেণীৰ গ্রাধন্তি অবদান 

কবিয়। ফ্রান্সে জনসাপাণণেব মধ্য বাজনৈতিক ও সামাজিক 
গণমুখিত। 
রর সাম্য স্থাপন করিয়া ছণ। 

ইওরোপ £ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী খিপ্লৰ ইগররোপে এমন ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্ট 

করিয়াছিল যে, ১৮৪৮ শ্রীস্টাব্বকে «বিপ্লবের বৎসর” বলিয়। অভিহিত কর! হয়। 

যদিও গণতন্ত্র এব" জাতয়ভাবাদের মোট সাফল্যের দিক হইতে বিবেচন। করিলে 

১৮৪৮ হ্রীস্টা্ের বিপ্লব বিশেষ কাষকরী ইরাছে বল! যাঁয় নাঃ তথাপি বিপ্লবের গুরুত্ব 

অস্বীক*র কর। যায় ন। | 

প্রথমত, এই বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় কনসার্ট প্রাকবিষ্ব যুগের রাজনৈতিক 

ব্যবস্থা (019 8981,6)-কে পুনরুজ্জীবিত করিবাব এবং ভিয়েনা! চুক্তিকে কাংবরী 
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করিবাঁ স্থে চেষ্টা ১৮১৫ সাল হইতে করিতে ছল তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল। ষুদ্ুধর্মের 

বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বীচাইয়া রাখ! সম্ভব নহে এই 
সত্যই ফেব্রুযাবী বিপ্লব প্রমাণিত রুবিযাছিল। 

ঘ্িতীয়ত। এই বিপ্লব জার্মানী ও ইতালীতে এক গভীর জাতীয়তাবোধের টি 
কবে। এই জাতীযতাবোধেব ফলেই পববর্তিকাঁলে জার্ধানী ও 

ইতালীব এঁক্যসাধন সম্ভব হইযাঁছল। তৃতীযত এই বিপ্লবের 
ফলে “মেটাবনক ব্যবস্থা” (81966671016 85৪67) ) ব| মটাবনিক কর্তৃক ইপ্তবোপে 

জাতীযতাবাঁধে এবং গণতন্ত্র দমনেব প্রতিক্তিযাশীল ব্যবস্থাব পতন ঘটে । 

অবশেষে বলা যা এই বিপ্লবেন ফলে বাঁজা ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতাব অধকাব' এই 

ধাবণ|। ইগবোপেব জনসাধাবণেব মন হইতে দৃবীভৃত হইযাঁ ছল । 

ধুগধর্মের প্রাধান্য 

জাতীয়তাবোধ 

অনুশীলনী 
|, 001501896 617 008970০7৮১০] (16 003 01119 ?96101)8 2২9৮০11610105 01 1848 00 

[ ১৮৪৮ ৫» ত্রীষ্টাব্দের জাতীয বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং ফলাফল আলোচন| কব ] 

উঃ জাতীয় বিপ্লবের বৈশিষ্টা এদং ফলাফল ৫৫ পৃষ্ঠ। হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ ।£ 

পা পক তত 



(১৮৫০-৭১) 
পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ 0119 7985161 0555%19% 9110. 

189 07717798171 ৪7) £ 

অষ্ট।দশ। শতাকীণ শেষভাগ হইতে তুরহ্ব সাম্রাজ্য (000022212 [000115)-এর 

পৃণ।ঞ্ন দমন্তা পতন লক্ষ্য করা যায়। তুরঙ্ক সায/জ্যের দুবার স্থযোগ লইয়! এ 
কহ কল"' সাম্রাজ্য অন্তত রুষ্খপাগবত বসফোগস ও দাদানেলিস 
গণ|শা উপ রাশিঘার বিস্তাব ন।ভিকে পুব।ঞ্চ। ব| নিকট এ।চ্য সমস্ত্য। বল। হ্য্ব। 

উনবি-। শাতাবীব প্রথম ভদ্গ হইতে এই সমহ্য। আবও ভটিল হইয়| উঠিয়/ছিল। 
তবস্কের ছুদলতান স্থযোগ শইয়। তুপস্বেপ অধীন বলকান দেশগুলি 

শুনলহার হস্তা স্থাদ্ীন হইবার চেষ্টা করিল। বলকান দেশগুলির জনসংখ্যার 
অধিকাংশই ছিল গ্রীক-ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী অথচ তৃরস্ক ছিল 

মুদদম।ন বাষ্।। এই ধর্মবৈষম্যের জন্য ক্লকান দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের গ্রাতি 
এক বিদ্বেষভাব জাগিয়। উঠিয়াভিল। বাসা বিপ্রবপ্রস্ত জাভীয়তাভাবও 

বলক।ন দে*গুলিকে স্বাধীন হুইবাণ জন্য উদ করিয়াছিল। 

রা।*য়ার অগ্রগতিকে ই ওরোপেব রাষ্ট্রগুলি__বিশেষত ইংলগু, ফ্রান্স ও আস্ট্রিয়।__ 

বা-। দেওয়ার ফলে পুরাঞ্চল সমন্ত। ই গবোপীয় বাঁজন'তিতে একটি কঠিন সমস্থ। হইয়া 

দাডাস। বাঁশিয়।র দক্ষিণ-পুব দিকে বিস্তার নীতিতে বাঁধ। দিতে ন। পারিলে ইংলগ্ের 

ভানউ।য় সাআজ্য বিপন্ন হইতে পারে এই আশঙ্কার ইংলগ্ডের নতি ছিল তুরক্ক সাআাজ্যের 

শিল।* ভাব দিকে লক্ষ্য রাখ! । ফ্রান্সেরও বাণিজি)ক ও ধর্গগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 

র।শ্াব অগ্রগতিতে বাধাদান কর! প্রয়োজন ছিল । অস্টিয়। দাদিউব অঞ্চলে রাশিয়ার 
অিকার বিস্তারে আশক্ষিত ছিল, কারণ দা নউব নদী ছিল অস্ট্রিয়ার অর্থ নৈতিক জীবনের 
ভি। 

অতএব রাভনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক কারণে পুবাঞ্চলেন সমন্। ইওরোপের এক 
অন্যন্থ জটিল সমন্তায় প'রণত হইয়াছিল । রাশিয়ার জার পিটারের আমল ( ১৬৮৯. 

১৭২৫ ) হইতেই তুরস্কের ছুর্বলতার "স্থযোগ লইয়। রাশিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি শুর”, 

কত্নে। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে এই নীতি সাফল্য লা. করে। ঘখম,? 
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১৭৭৪ খ্রীস্টাব্ের কুটৃক-কাহিনারজি (0601081-1579101)-এর সন্ধি দ্বার! কৃষ্ণসাঁগরের 

'উত্তর তীরে আজভ (১০৬) বন্দর দখল করিয়াছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাখিয়। 

কুষ্*মাগরে এবং দাঁনিউব নদীতে বাঁণিজ্যেপোত চালনার অধকার লাভ করিয়াছিল | 

ইহার পর দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলেই জাসির সন্ধি (15৪৮ 0 )8995 ) ছাঁন। ৃ 

রাশিয়। ক্রিমিয়। (00069) দখল করিয়। লইয়াছিল | 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে গ্রীসের স্বাধীনভ। যুদ্ধে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ই গুরোপীয় 

রাষ্রগুলির ( ইংলগু, ফ্রান্স, অদ্টরিয়। ) মনঃপৃত হয় রে ফলে 

ইংলগু ও ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে যোগদান ক.রয়। তুরম্বের বিরুদ্ধে 
ঘুদ্ধঘোঁধণ। করে এবং আডিয়ানৌপলের সন্ধি দাঁর। তুরন্গকে গ্রীসের চি স্বীকার 

করিতে বাধ্য করে। 

ইহারপর রাখির। যখন তুরস্কের সাথে উনকিয়ার স্গেলেসি (0770187 915616351) নামক 

সন্ধি (১৮৩৩) স্বাক্ষর করিয়। তুরস্কের অধীন মিশরের (৫8596) « সনকও। মেহেমেখ 

আলীর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাআাজ। রক্ষ। করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন ইংলগু 

ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিশ্তার নীতি বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। ইংলগ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

পামারস্টোনের চেষ্টায় ১৮৪০ শ্রীস্টান্দে লগ্ন চুক্তি (1,0700]. 00758711107) দার! 

রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলগু পুনরায় বাধাদানি করিয়াছিল | 

পরবর্তী কয়েক বৎসর ( ১৮৪১-৫৩ ) পর্বাঞ্চলের সমন্তায়। নুতন কৌন ভটিলত| দেখ। 
'দেয় নাই । কিন্তু উনবিংশ এতাব্দীর মধ্যভাগে জার নিকোলাস বাখিয়ার মিংহাননে 

আরোহণ করিয়। পুনরায় তুরক্ক সামাজ্য গ্রাস কণার নীতি গ্রহণ কগিলে ক্রিমিরার ঘুগ 

'স্তরু হয়। 

খ্রীপের স্বাধীনত। যুদ্ধ 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) (0076 0110198 1৪7) 

যুদ্ধের কারণ- ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট প্রাচ্য সমস্তার একটি উল্লেখযোগা ঘটনা । 

১৮৫৩ খ্রীস্টাৰে রাশিয়ার জার প্রথম মিকোলাস ইংলণ্ডের সহিত 
,রশিয়ার জার প্রথম 
নিকোলাস কর্তৃক যুগতাবে তুরঙ্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিষ। লইবার প্রস্তাব করেন। 

তুরস্ক সাত্রাজ্য তিনি তুরস্ককে €রোগগ্রস্ত'ব্যক্তি” (380000180) বণিয়। বর্ণন। করেন 

'ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য পতনের পূবেই উহ! ইংলগড ও রাশিয়ার মধ্যে 

৭? ভাগ করিয়৷ লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলগ্ড তুরস্ক 
সাম্রাজ্য বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, ফলেজার 

নিকোলাসের প্রস্তাব ইংলগ্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল ন!। 



বৃহৎ রাষ্টরবর্ের পারম্পরিক সম্পর্ক হি 

এদিকে রাখিয়। ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্ঘস্থানের 
আধিপত্য লইয়। বিবাদ চলিতেছিল । ১৭৭৪ গ্রীস্টাব্দের কুচুক-কাঁইনারজি (80600 
-:911591911)-র সন্গির শঙানুসারে তরস্ক সাম্রাজ্যতৃক্ত গ্রীক হীস্টানদেরক্চ তীর্থঘস্থানগুলির 
এবং গ্রীক খ্রীস্টান যাঁজকদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাশিয়াকে দেওয়। হইয়াছিল ; অন্ত 

দিকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্ের এক ঢুক্তিছ্বার| ল্যাটিন খ্ীস্টানদের তীর্থস্থান এবং ল্যাটিন, 
্ীস্টা্দের অভিভাবকত্ব ফ্রান্সকে দে€য়। হয়। ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন এই সকল 

অধিকার ভোগ করিবাগ যোগ কোন পক্ষই পাঁয় নাই। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীস্টানে ফ্রান্সের 

বা রর রি তৃতীয় নেপোলিয়ন পুনগায় তুরস্কের নিকট হইতে ১৭৪০ 

নুসারে ফ্্স কক এস্টাবের শহাবায়। পুবেকার অপিকাণ আদায় করিয়। 
ল্যাটিন ত্রীস্টীনদেব লইয়াছিলেন। জার নিকোলাস কালক্ষেপ ন|। করিয়। তুরস্ক 
ধমহ্ানের অভিভাবকতত সাম্রাজ্যের অধম গ্রীক উস্টানদের এখং ।গাদের ধর্মস্থানের উপর 

৭ বিঃ র" শা কতৃক অভিভাবকত্ব লাবি করিলেন । তৃরক্কের স্ুলচান ধাস্থানগুলির উপর 
শরীক তরীপ্পান যাজক ও বাশির অভিভাবকত্ব মাগিয়। লইলেন, কিন্ত তাহার গর বর্গের 

₹পর প্লাশিয়াপ্প কোন প্রক।র অধিকার স্বাক।র করিতে রাজি হইলেন 

ন!। ফলে ভার নিকোলাস মোলডাভিয়। % ওয়ালা চিয়। দখল 

করির। লইলেন। ইংলপ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিঘ়। রাশিয়।র শক্তিবুিতে শঙ্কিত হইয়াছিল। 
ভাঁরভধের মহিত যোগাযোগের পথ রাশিয়ার বিস্তার নীতিতে বাপ। পাইতে পারে এই 

আশঙ্গ'যঘ় ইংলগেের প্রধান মন্ত্র, লড পামারস্টোন রাশিয়াকে বাঁধ! দিতে চাহিলেন । অপর 

দিকে শীষ নেপোলিয়ন ও রাশিয়ান বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণার জন্য উদগ্রীব ছিলেন । নেপোলিয়ন 

রাখ্রি।র বিরুদে মক্কে। অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিডে চাহিলেন ৷ উপরস্থ 

তৃতীয় নেপোলিয়ন জারের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্থ্টু ছিলেন ন।। ফরাসী জাতি যাহাতে 

চহক€দ পররাষুমীতির উন্মাদনায় মাতিয়। থাকে এবং তাহাদের যে গ্রজাতাস্ত্রিক শাসন- 
ব্যবন্থ। তিনি বিশ্তাম করিয়।ছেন মেদিকে মনোযোগ দিতে ন| পারে দেজন্য নেপোঁলিয়নের 

পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণ| প্রয়োজন ছিল। রাশিয়! 

রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়। ও ওয়ালাচিয়। দখল করায় অস্ট্রিয়াও আশঙ্গিত 

মোলডাভিয়া ও হৃইয়/ছিল। অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ভিয়েনা নগর-তে অস্িয়।, প্রাশিয়া, 
ওয়ালাচিম্া দখল ইংলগু ও ফ্রান্দের প্রতিনিধিবর্গ এক বৈঠকে বসিয়। “ভিয়েনা, 

চে 

প্রস্তাবপত্র” ( ভ12) ০০ ) নামে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে । এই প্রস্তাবে কুচুক- 

% গীক হী্টান বলিতে রোমের পূর্ব সাত্রাজযের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ধর্মাধিষ্ঠান হইতে 

প্রচারিত ্রীষ্টানদের বুধাইত এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হইতে প্রচারিত তরীস্ট- 

ধর্মাবলম্বীদের ল্যাটিন খ্রীষ্টান বল! হুইত। 

ধমস্ানেব উপর 

আভভ।ন্কত দাবি 



এতই আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্বইতিহাস 

কেইনারজি এধং আস্রি্লানোপনের সন্ধির শরীষ্যায়ী রাশিয়াকে তুরন্ক সাম্রাজ্যের 

অস্ততৃক্ি গ্রীক খ্স্টানদের রক্ষক বির স্বীকার করা হইল, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু 

রশি দাবি করিতে পারে ন| বলিয়। জানান হইল। রাশিয়। এই প্রস্তাব বা 

কঠিয়। যোলডা,ভন্ব»। এবং ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে অগ্র'কার 

করটিল। ফলে ২৩শে অক্টোবর, ১৮৫৩ খীস্টান্দে বুরম্ক র।প্যার 

বিরদ্ধে বুধ ঘোষণ। করে ।  ইংলগ্ড এবং ফ্রান্স উরক্ষেও পক্ষে 

পাংশার বিরুদ্ধে যুক্ধ ঘোঁধণ। করে ।  অস্বির। এই যুদ্ধে যদিও যোগদান করে নাই কিন্তু 

মদ] বঃশিয়ার প্রতি এক্রভাবাপন্ন ছিল। প্রাশিয়াও বিসমার্কের পরামর্শে এই যুগ 

এইাতে পিএত ছিশ। পিডঘণ্ট সাডিণির। পৃবাঞ্চলের সমস্যায় কৌন প্রকার জতি £ ন। 

থাক! ৭৭ পনের চাদার সৈন্যসহ মিত্রপক্ষে ঘোঁগদানি করে। 

দের প্রথম পযায়ে ( ঘাট এইতে জুলাই, ১৮৫৪) পাশিয়। সিলিস্টরিয়! (91115009) 

পামক গ্তাশটি দাধমণ করে। কিক সিলিস্ট্িয়। অপ্রত্যাশিতভাবে ভাত্মরক্ষার ভন্ড যুদ্ধ 

টাল।ইতে লীগিল। এমন সময় অস্ট্রিয়। রাশিয়াকে মৌলভাভিয়। 

এব" এয়ালাচিয়। আগ করিবার জন্য এক চরমপত্র দিল। 'সকি্ীয়। 
দখল কণিছে না পায়! এবং অস্ট্রিয়ার ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হ€ঘ্ার সন্তাবন। দেখিয়। নিকে।সাদ 

মাগভা।হয়। ও হ্যালো চন্ব। হা।গ করতে বাধা হইলেন । গাঁ শর এই ছুইটি স্থানের 

এর কঠক রাশির 

বিরুণে ঘোষণা 

যুদ্ধের ঘন: 

গে অ্দে সঙ্গে যে কারণে বুদ্ধ শুরু ২ইয়া,ছল তাঁহ। দৃরভূত টুদীর প্রথম পযায় ২ ৃ ৃ কাঁশয়া কডঁক হুইল কিন্ক ইল 9 ফ্রান্স তখন যুদ্ধ অবসানের পক্ষপাতী ছিল ন|। 

শি আাঙ্বমণ ভাহীঞ। রাশিয়াকে পরাছিত করিবার জন্য যুদ্দ চাঁলাইতে লাগল। 
আমার চপ পঙ্জত ২ ৃ ২ 
বাশিয়া করতীক এইভাবে যুখের ছিতায় পথায় শুক হইল । এই পধায়ে মিত্রপক্ষের 

রা *. এমি] (0880৩2 ) ও সিবান্তোপন (5৮859692০1) আধকার 
ইল উল্লেখযোগা ঘটন।। ১৮৫৪ গ্রীষস্টান্ধের সেপ্টেম্বর যাঁসে 

দ্ধের খিত'য় পধায়ঃ মিত্রশভির আল্ম| (21006)-এর ঘুদ্ধে ভয়লীভ করিয়। ক্রিম আলম", বালাক্লাভা ৃ্ 
এবং ইন্কারম্যানের দখল করে। খালাক্লাভ। (39190128) এবং ইচ্কারহ্যান 
ছ্বে রাশিয়ার পরাজয় ( [17011001017 ) এই ছুইটি যুদ্ধে রাশিয়। পর জিত হইলে 

নিকোলামের মৃত সবান্তেপলের গন খটে। ইহার পর জার নিকোলাসের মৃত্যু 
এবং দ্বিতীয় হানা রা ভি আসেনা উহ তাহার পরবতী জার ধিত'য় আলেকজাগার যুদ্ধ চালাইতে 
নিংহাসন লাভ: লাগিলেন কিন্ত বেশীদিন যুদ্ধ কর' তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

সা ি নানী 2 টা ৃ শে বন্ধাবলান যদিও ।তশি কারুস্ (৫25) নামক স্থানটি দখল করিয়াছিলেন 
কিন্তু আসিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য তাহাকে এক চরমপত্র দিলে তিনি 



বৃহ বাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৬৩ 

তাহা গ্রহণ কবিতে বাধ্য হন। এইভাবে প্যারিসের সপ্ধি (7690 ০: 02173) ছার! 

ক্রিময়াব যুদ্ধেব (অবদান হয । 

প্যারিসের সন্ধি (মার্চ ১৮৫৬) 

প্যা(বসেব সন্ধি ছ্বাব| ক্রিমিযাব যুদ্ধের অবসান হয। এই সান্ধব শর্তগুলীকে তিন 

ভাগে ভাগ কব যাইতে পাবে। প্রথমত, কৃষ্*সাগবকে নিরপেক্ষ 
প্যারিসেরপ্সন্ধির 
শর্ডাবণী : তিনটি ভাগ অঞ্চল ধলিষ। ঘোষণ| কণ| হইল। ইহাতে সকল দেশেখ বাঁণিজ্য- 

পোতি চলাচলেব সমান অধকাব পাইল। কিন্তু ইহাঁব উপকূলে 

এ *য| ব| তুবন্গেব সামবিক ঘাঁটি স্থাঁণ নিষদ্ধ কবা হইল। দীনিউব নদীতে সকল 

দে*কেই সমানভাবে নৌ চালানাব অ।ধকাঁব দেওব। হইল । 

দ্বিতীষত, (১) বাশিযাকে তৃুবন্বেব গৌড। শ্রীস্টানদেখ উপব অভভাবকত্ব ত্যাগ 

কবিতে হইল । (২) বাঁ।“যাকে দর্ষণ বসা? খয। তুবন্ককে ফিবাইয! দিতে হইল । 

ফলে বাশ্যাব বাজ্যস'ম। দানিউব অঞ্চল হইতে স ব্যা গেল। 

ততীযত। ইঞ্ভবাপীয শন্বর্গ তৃবস্কেধ নিবাপত্ত। 9 স্বাবীনতা বক্ষাব দায়ত্ব 

গ্রহণ কবল। 

যুদ্ধের ফলাফল (6116065 01 1175 07170162) ভাও:) 

ধলাফলেব দক হইতে মআলোচন। কবিলে কিমিযাব যুদ্ধকে ইওবোপেব ইতিহাসে 
এক যুগান্তকাব ঘটন। বন! বাঁষ। ইশ] “শিক যুগব প্রতিক্রিযাশীন ব্যবস্থাৰ 

অবসন ঘটাইয! জাতীবত| এবং গণতন্ত্র যুগল ন্চন| কা।11 সেই জন্তই বলা হয 
41106 01011009211 ৬/21:1021715 2. 26615120011 [00:0196212 [715601 " 

ইহাব প্রত্যক্ষ খন “ইন- প্রথমণ্ড এষসাগব তী1 বাঁশিষাব 

অগ্রগতিক বাবাদান করিষ। বাঞ্সাকে অপমানিত কব্যাছিল । % 

দ্বিতীত, তৃবস্ক আব |কছক।ল একটি সাশ্রাচ্য হিসাবে টিকিষ। থাকিবান 
স্থযোগ লাভ কবিল। তত যশ বাস সমাঢ তৃতষ নেপোলিষন কর্তৃক ঝোনাপর্টি 
আমলেব লুপ্ত গৌবব যিধাইয। 'আনিখাব চেষ্টা কিছু পবিমাণে সাফল্য নাভ কবিল। 
চতুর্থত» ইংলগড এই যদ্ধেব বালে অত্যন্ত খণগ্রন্ত হইযা পড়িল। সর্বশেষে, এই 
যুদ্ধে ফলে আস্ট্রিয। বাশিবাব “ত্রত। অঙ্গন কবিণ। 

খুদ্ধেব প্রত্যক্ষ ফলাফন্ন 

৯৫. 56 [159 07700995 8 020901550 8300. 1/02701119650 109919,১--8:689155 “& 9150: 

81869০5 0৫ 8৫০০০], 12099) 0, 221 



৬৪ আুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

কিন্ত পরোক্ষ ফলের দিক দিয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশী । 

প্রথমত, ইভালীর রাজনৈতিক এঁক্য ত্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল হিসাবে গণ্য করা 

ইয়।ক্গ এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াই পিড্অিপ্ট সাডিনিয়ার 

প্রধানমন্ত্রী কাড়ণ ইতালির এক্যের প্রশ্নকে এক আস্তর্জাতিক প্রশ্নে 

রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সহান্চভূতি লাভ 

করিলেন। ইঠ। চাড। ইতাঁলীর কোর দৃষ্টাস্ত অন্সরণ করিয়। জান্নানীও একাবছ 

হইল | দ্বিভীয়ত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার দৌষক্রটি 

নষ্ট তইয়। উঠিয়াঠিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পশ্চাতে রাশিয়ার আভ্যন্তরাণ শাসন 

ধ্াবস্থ। অনেকাণশে দায় উপলদ্ধি করিয়। দিই য় আলেকজাগডার এক বাপক সংস্কার 

দি গ্রঠণে অগ্রসণ ১ইয়াছিলেন। ক্রিমিার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পররাষ্ট্র 

0৬৪ গ্রাশিয! এক নতম পন্থা গ্রৎণ করিছে বাধ্য হইয়াছিল । মপা এশিয়ায় পারস্য 

এ 'আফগামিস্থানের দিকে রাখিয়। বিশ্ার নাহি গ্রহণ করিয়াছিল । সর্বশেষে বলা 

মাঘ ক্রিখিরার যুদ্ধ ইপ্পোপের পাদনী[উক্ষেত্রে দর্ঘ চল্িশ বখ্সণে শান্তিভঙ্গ করিয়] 

পরবিকালের কয়েকটি যুগের স্ুচন] কিয়াহিলি | 

যুদ্ধের পরে ক্ষ ফল 

তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স (7187166 01106] [81)01607) 111) 

ভুত নেপোলিয়ন প্রথম নেপে|দিয়নের আতুদ্পন্্র এবং হল্যাগ্রাল লুই ধোনাপার্টির 

পু | ঠিনি ১৮০৮ খ্াস্টাব্দে জন্ব গ্রহণ করেন। ইহা কথিত 

2 আছে যে. ওয়াটারলুণ খুদ্ধের অব্যবহিত পৃবে নেপোলিয়ন সাত 
বংসরের বালক লুই নেপোলিয়নকে নাকি বক্ষে জড়াইয়৷ ধরিয়। 

বলিয়।ছিলেন, “কে খলিতে পারে এই শিশুর মধোই হ্যত আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ 

নিহিত আছে ।” ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের 

পর বোনাপার্টি পরিবার নিবাঁসিত হইলে লুই নেপোলিয়ন 
ভাগে অন্যেণে নানাদেশে ভ্রমণ করেন। ইংলগ্ডে থাকাঁকাঈ'ন তিনি চার্টিস্ট 

আন্দোলন (0000050 100ড60)010)-এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ 

সরকারকে স্পেম্তাল কন্স্টেবল ( ১০০18] 007750516) হিসাবে 

সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি ছিলেন স্ুুযোগসন্ধানী এবং ক্ষমতা লাভ 

লুট (*পালম,.নও জন 

নিবামিত জীবন 
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করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাবে 

তিনি স্ট্রীসবার্গ নামক স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য যোগাড় করিয়া 
ক্ষমতা লাভের চেষ্ট! 
বার ক্ষমতাঁলাভের চেষ্টা করিতে গিয়। ব্যর্থ হন এবং ধৃত হন । ১৮৪০ 

ত্রীস্টাকখে পুনরায় 'তিনি বোলন্ (3081976 ) নামক স্থানে 

সামরিক শক্তির সাহাষ্যে লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোণ! করিয়। নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্ট। করেন৷ কিন্ত এবারেও তিনি ব্যর্থ হন এবং হ্যাম (7810) হাম 

নামক দুর্গে তাহাকে বন্দী করিয়। রাখা হয়। এখান হইতে তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন 
করেন | 

ইহার পর ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লই নেপোলিয়নের 
রাতের উান আরন্ত হয়। লুই ফিলিগের পভানর পর হিনি নব প্রতিঠিত 
গা ফরাসী প্রঙ্তাতন্তরেরে আইন সভার সভা নিবাচিত ভইয়াছিলেন। 

ইহারি পর প্রজাতন্কের শাসনতম্ব অনুসারে মি রাষ্টপতি পদের 

জন্য নিবাচনপ্রীর্থী ভন এবং ১ বিপুল  ভোটাধিকো নির্ণাচিই হুইয়াছিলেন। 

তাহা এ সময়. “নেপোলিয়ন' । নামের মোহে ছনসাধারণকে 

2 পাইর। বসিয়ভিল, যাহার ভয্য টতিশি ১৮৪৮ খ্রীস্টাবেব ডিসেম্বর 

মাসে চারি বংসরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত তইয়াছিলেন। 

লুই নেপোঁলিয়ান খুব উচ্চাকাজটা ছিলেন । প্রতিষ্ঠিত শাসনতঙ্থের প্রতি আন্গত্য 

দেখাইলেও মনে প্রাণে তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই । নতুন আঁইনসভায় রাঁজতস্্রীর। 

সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করিয়াছিল। নেপোপিয়ন খব সতর্কভাবে 
'দ্ধতীয সাত্তরাজা . 
প্রতিঠা কি করিমা নিজেকে সবময় কর্তৃত্বের ভাসনে বসাইবার জন্য স্কমোগের অপেক্ষায় 
সম্ভব £ইযাচিল রহিলেন এবং নিচেই সেই ক্হোগ চটি করিবার চেষ্ট। করিলেন । 

প্রথমত, তিশি সামরিক এধ* পেসামরিক বাহিন' র উচ্চপদগুলিতে 

নিজের সমর্থকদের নিখুক্ত করিলেন । দিউ'য়ত, সংখ্াাগরিষ্ট রোমান কাথলিকদের 

সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি রোমে পোপের ক্ষমতা পুঅঃপ্রতিষ্টিত করিবার উদ্দেশ্টে একটি 

ফরাসী সৈন্তবাতিনী প্রেরণ করিলেন | . তৃতীয়ত, রাজতন্ত্রীদের ছারা প্রভাবিত 

আইনসভ। সমাজতন্ত্রীদের প্রতি বিরপ' ছিল। তাহাদের ক্ষমত। ক্ষন করিবার জনয 
আইনসভার সমাজতন্ত্রী সদন্যদের' গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় তিরিশ লক্ষ ব্যক্তির 

ভোটাধিকার আইনের সাহায্যে হরণ কর। হয়। সংবাদপত্র, সভাসমিতি এবং 

নাগরিকদের অন্যান্ত মৌলিক অধিকরিগুলিও একে একে হরণ করা হইয়াছিল। 

আইনসভা যখন এই সকল অগণপতা্্রিক ব্যবস্থ!গুলি গ্রহণ করে তখন লুই নেপোলিয়ন 

ইওরোপ-_৫ | 
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আইনসভাঁকে সমর্থন জানান। ইহার পর লুই নেপোলিয়নের কর্ষিকাল শেষ হইয়া 

আসিয়াছিল। তীহার ইচ্ছা থাঁকিলেও তিনি সংবিধান অনুযায়ী আর রাষ্ট্রপতি পদে 

থাকিতে পারিবেন না। তিনি আঁইনসভার মতিগতি বুঝিলেন যে সদস্যরা সংবিধানে 

পরিবর্তন আনিতে ইচ্ছুক নন। অন্য উপায় ন! দেখিয়। নেপোলিয়ন ক্ষমত! দখল 

করিবার পরিকল্পনা নিয়াছিলেন। তিনি গণতন্ত্র সমর্থক বলিয়া জনসাধারণের 

নিকট প্রকাঁশ করিলেন। ভোটাঁবিকাঁর সংকোচন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! হরণ 

তাহার ইচ্ছার- বিরুদ্ধে ঘটিয়াছে বলিয়া! তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । এগুলি বাতিল 

করিয়! দিবার জন্য তিনি আইনসভার নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। আইনসভা 

তাহার প্রস্তাব নাকচ করিস! দিলে তিনি তীহার অন্তগত সৈন্যদলের সাহায্যে হঠাৎ 

আইনসভ1 আক্রমণ করেন এবং রাজতন্ববী 9 প্রজাতন্ত্রী স্শ্যাদের বন্দী করেন 

(২র! |ডসেম্বর, ১৮৫৭১ এীস্টান্য )। জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন যে, প্রজাতন্ত্র 

ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষ। করবার জন্যই তিনি 
এরূপ ব্যবস্থ। গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহ। প্রমাণ করিবার জন্য 

তিমি প্রান্তবয়ক্ষদের ভোটাধিকার পুনরায় চালু করেন। ইহার পর তিনি 

জনসাধারণকে তার রাষ্ীপতি পদে থাঁকিবার মেয়াদ দশ বৎসর করিতে 

বলিলেন । ফ্রান্সের জনসাধারণ তাহাকে ফ্রান্সের রক্ষকিত। মনে ক'রয়। দশ 

বংসরের জন্য তাহাকে রাগ্রপতি নিযুক্ত করতে ঘ্ির্ঘ| করে নাই । ইহার পর ১৮৫২ 

্ীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য এক নতুন শাঁসনতত্্ব চালু 

করেন। এই শাসনতন্ত্র লুই নেপোলিয়ন নিছের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 

করার ব্যবস্থা কারলেন। ইহার সাথে সাথে দেশের সর্বত্র দমন নীতি চালান হয় এবং 

লুই নেপোলিয়নের বিরোধী পক্ষদের শক্তি চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর লুই 

নেপোঁলিয়ন ১৮৫২ খ্রীস্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে অনেক ভোটের জোরে তীহাঁর জ্যেষ্ঠতাতের 

উত্তরাধিকারী রূপে নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন মামে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়৷ ঘোষণ। 

করেন। ফ্রান্সের দিতীয় প্রজাতন্ত্র এইভাবে দ্বিতীয় সাআজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। 

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহার জীবনের আদর্শ প্রথম নেপোলিয়নের জীবন হইতে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্বের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার বন্থপূর্বে তিনি 

“নেপোলিয়নের আদর্শ (22০15010 79983) এই নামে একটি 
দ্বিতীয় পাঞজাজে)র 
আত্যন্তরীণ নীতি পুস্তক রচন। করেন। এই পুস্তকে তিনি নেপোঁলিয়নের আদর্শ 

সম্বন্ধে বলেন যে, প্রথম নেপোলিয়নের উদ্দেশ্ট ছিল ফরাসী বিপ্লবের 

গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সাময়িকভাবে একনায়কতাস্ত্রিক 
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শাসন ফ্রান্সে প্রবর্তন করা, কিন্তু তাঁহীর আসল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র স্থাপন করা। 
'জ্যেষ্টতাতের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেগ্ে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার আভ্যন্তরীণ 
শ'তিতে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করিয়। দেশে শাস্তি-শুঙ্খল। বজায় রাখিবাঁর এবং 

সংস্কার নীতি গ্রহণ করিয়। জনসাধারণের ছুঃংখকই লাঘব করার জন্য চেষ্ট। করেন। 

প্রথমে তিনি গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবতিত "রাখিয়া! শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমত। 
নিজের.হাতে রাখিলেন। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং বিচারপতিগণ সকলেই 

| সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইলেন। আইননতার লাশ্য নিরাচনের 
৭৮৬ ব্যাপারে যদিও প্র্য়স্ের ভোটাধিকার দেওয়! হইল, কিন্তু তবুও 
রাখ। স্বাবীন নির্বাচনকে ব্যাহত করার সব রকম বাবস্থা! নেওয়| হইয়াছিল । 

যাহাতে বিরোধী শক্তিগুলি মাথ। তুলিতে না পারে সেজন্য কঠোর 
পুলিশী ব্যবস্থ। নেওয়। হয় এবং সংবাদপত্রগুলির উপর. কড়া নজর রাখ। হ্য। বাক্- 
স্বা্দীনত। এবং সভাসমিতি করার হ্বাধীনত। লোপ কর! হয়। 

কিন্ত অন্যা্রিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রজাহিতৈষী সম্াটরূপে দেশের সবসাধারণের 

কল্/।ণের জন্য:অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও বাঁণিজ্যিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। দেশের 

অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে স্থদুঢ করার জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সকে পুনর্গঠিত 

'করিয়াছিলেন। কৃবিকাষের উন্নতির জন্য কৃষকর! যাহাতে অল্প স্থদে অর্থ পাইতে পারে 

তাহার জন্য দেশব্যাপী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । “ক্রেডিট 

মেবিলিয়ার” (09016 079101116: ) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 

দেশের 'বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের শাঁখ। খুলিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন নির্দেশ 

দিয়াছিলেন। ইহ। ছাড়! “ক্রেডিট ফাসয়ার? ( 0:5016 199০16: ) হইতে শিল্পপতি ও 

ব্যবসায়ীদের অল্প স্থদে দীর্ঘ মেয়াদী খণ দিবার ব্যবস্থ। কর! হইয়া- 
বাবসানা প্র ছিল। ইহার ফলে ফ্রান্সের আত্যস্তরীণ বাণিজ্য ক্রগতিতে বাড়ি 

চলিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য নেপোলিয়ন আভ্যন্তরীণ শুক্ক 

এপ্রাচীর তুলিয়! দিলেন এবং সমগ্র দেশে রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থ|! করিয়াছিলেন। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বড় বড় বাম্পীয় জাহাজ তৈয়ারির ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন। ১৮৬০ শ্রীস্টাব্ধে ইংলগডের সাথে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
“এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবস/১বাঁণিজ্য আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ 

-করিয়াছিল। ৰ 

অর্থ নৈতিক সংস্কার 

কৃষিকাধের উন্নতি 
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সামাজিক সংক্ষারক হিসাবে তৃতীয় নেপোলিক্নন জনসাধারণের ছুঃখছূর্শ। লাঘব 

ূ করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি 

দেশময় হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং হাসপাতালে যাহাতে গরীবদের 

বিন খরচে স্তুচিকিৎস। হয় সেদিকে নজর রাখিয়াছিলেন। দেশের বেকার সমন্ত। দূর 

করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কারথান। স্থাপন করেন । 

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ দুর করিবার উদ্দেশ্যে ভূতীঘ্র মেপোলিয়ন কয়েকটি শ্রমিক 

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিশি কারখানায় 

নিগুক্ত থাকাকালীন আমকদের জন্য তর্ঘটনার বিরুদ্ধে শিল্পবীমা 

গ্রবর্তন করেন। শ্রমিকদের ট্রেউইউনিয়ন গঠন 'ও নাধ্যকারণে ধর্গঘট করাকে তিনি 

আঁইনসঙ্গত বলয় ঘোষণ| করিয়াছিলেন । 

প্যারিস নগরীকে ইওরোপের সৌন্দর্য '9 নংস্কতির কেন্দ্রপে গড়িয়। তুলিবার 
জন্য তিনি নৃতন নৃতন প্রাসাদ, প্রক্ষাগৃচ, প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি 

নির্মাণ করাইয়াছিলেন । পপ্রধ্যা ত স্থপাতি 98:01 78005900217 

এর পরিচালানায় প্যারিসকে। সৌন্দধমগ্ী করিবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী 
পরিকল্পনা নেওয়। হয়। ১৮৫৫ শ্রীস্টান্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসে এক আস্তিক 

প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । | 
১৮৬০ গ্রীষ্টা্ হইতে পররা& নীতিতে ব্যর্থভাঁন জন্য ৬ ঘু নেপোলিয়ন তাহার 

স্বৈরাচারী শান কতক -পরিমাণে হাস করিয়। উদারনৈতিক শাসন 

ব্যবস্থ। স্থাপন করিয়াছিলেন। এজন্য ১৮৬০-৭০ শ্রীস্টান্ম পর্যন্ত 
দশবংসর কাল তাগীর শাঁসনকাঁলকে উদ্ারনৈতিক সাম্রাজ্য বল! 

হয়। তিনি পিনেট (52780) ও এনেম্বনীকে :(455210015) সরকারী নীতি 

সমালোচনা করিবার অধিকার দিলেন । বাজেট পাশ করিবার অধিকারও এসেম্বলীকে 

দেওয়। হইল । ক্রমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে সমবেত হইবার অধিকার 

এবং দায়িত্বনীন মন্ত্রিসভা গঠন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক স্থযোগ স্থবিধ। দেওয়া! হয়। কিন্তু 

ইহ। সত্বেও সম্রাটবিনোদী জনমত দিনদিন শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছিল। 

বৈদেশিক নাতিতে নেপোলিয়ন শাস্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোঁষণ। বরেন 
[06 [0016 5 9980০" কিন্তু এই নীতি তিনি কার্ধকরী 

দ্বিতীয় সাত্রাজোর ৃঁ 
বৈদেশিক নীতি করিতে পারিলেন না । তাহার কারণ তৃতীয় নেপোলিয়ন জানিতেন 

যে লুই ফিলিপের পতনের কারণ তাহার দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি 

এই কারণে নিজের সমাট পদ রক্ষার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্বনীতি গ্রহণ করিতে 

সামাজিক সংক্কার 

শ্রমকল্যাণমূলক দ্বাবস্থ 

প]ারিস নগরীকে 

সৌন্দর্মণ্তিত করা 

উদ্ারনৈতিক শানন 

ব্যবস্থ। হাপন 
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হুইয়াছিল। নিজের আন্তজাতিক মধাদা লাভ এবং জনসাধারণকে চমকিত করিয়! 
নেপোলিয়নীয় গৌরবকে পুন:প্রতিষ্ঠিত কর। ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য । তাহার 
রাজত্বের প্রথম আঁটবৎসর তিমি পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অজম করেন কিন্তু ১৮৬* 

-হীস্টা্ হইতে পররাষ্ীনতিতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ্ 

ঞ্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংলগ্ডের পক্ষে যোগদান করিয়। রাশিয়রি বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 

দারা আন্তজীতিক গৌরব বুদ্ির চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত 
কণিয়। প্রথম নেপোলিয়নের মক্ষো অভিযানের পরাজয়ের 

কিনিয়াষ যুদ্ধ টু 
(১৮৫৩০) খ্রীষ্টান প্রতিশোধ গ্রহণ করাও তৃতীয় নেপোণিয়নের ইচ্ছা ছিল। 

তৃতীয় নেপোলিয়নের জার প্রথম নিকোলাসের প্রতি ব্যক্তিগত 
আক্রোশও ছিল। নিকোলাস তাহাকে সম্রাট বলিয়। সম্বোধন করতেন না । ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে রাশির়। পরাজিত হ্য় এবং প্য।রিসের সন্ধি (১৮৫৫) ঘ্বার। এই যুদ্ধের অবসান ঘটে । 

এই ঘুন্দের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহার আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং 
ফ্কান্স পুনরায় আস্তর্জাতিক গানীতির কেন্তরস্থলে পরিণত হয় । 

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মেপো1লিয়নের দিতীয় কাজ হইল ইতালীর এক্য আন্দোলনে 

সাহাযয কর|। প্রথম নেপোলিয়নের ভ্াঁয় তিনিও জাতীয়তাবাদের দাঁখি স্বীকার 

করিতেন । প্রথম নেপে।লিরনের পর!জর্ধের পর নিবাঁসিত অবস্থায় তিনি যখন ইতাঁলীতে 

চুরির গিয়াভিলেন তখন ংইতেই তিনি ইতালীর অধিবাসীদের জাতীয় 
আন্দোলন সহায!ঃ এক্য এবং স্বাধীনতার প্রতি সহাভূতিসম্পন্ন হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে 
পান প্ডিমণ্ট-সাডিনিয়। ফ্রান্স ও ইংলগের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। 

এই সাহায্যের পুৰঞ্গার সরূপ প্যারিসের চুক্তির অল্পকাল পরেই 
প্লোমবিযারন্এর চুক (0০606 510105155) স্বাক্ষর করয়। তিনি পিডমণ্ট- 

সাডিনিয়াকে ইতালীর স্বাধীনত। ৭ জাতীয় এঁক্যসাধনের যুদ্ধে সাহায্যদানের 

গ্রতিশাত দিয়াহিলেন 1 খন পিভমণ্ট সাডিনিয়। :ইভালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য 

অবসান যুদ্ধ ঘোষণ। করিল তখন নেপোলিয়ন নিজের পতিত অনুযায়ী পিডমণ্ট- 

সাডিনিয়ার পক্ষে যোগদান করেন। ফরামী সাহায্যে পিডমণ্ট-সডিনির| ম্যজেন্টা 
€4866015) * মোলফেরিনো (901£5070)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিল। 

কিন্ত হঠাৎ তৃতীর নেপোলিঘন পিডমণ্ট-সাঁডিনিয়ার সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া 

অস্ট্রিয়ার সহিত ভিলাফ্রাঙ্কা (৬1115750০9)-এর সন্ধি স্বাক্ষম করেন। ইতালীর 

অধিবাসীরা নেপোলিয়নের এই কাজকে খিশ্বাসঘাতকতার কাজ বলিয়| মনে করিয়াছিল । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সীমান্তে এক্যনদ্ধ ইতালী রাষ্ট্র গড়িয়৷ তোলা ফ্রান্সের 
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নিরাপত্তার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।' তথাপি ইহা স্বীকার করিতে, 

হইবে যে জুরিক (2:010-এর সদ্ধি ছার। লোম্বাডি পিডমণ্ট-সাডিনিয়ার সাথে 
যুক্ত হইয়াছিল। 

ইহার পর তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্নী নীতিতে বিফলতার যুগ দেখিতে পাঁওয়। 
ঘায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে 

সাহায্য করিবার প্রতিশ্রতি দিয় কার্কালে তিনি সাহাষ্য 

পাঠান নাই | ইহার ফলে একদিকে যেমন জাঁতয়তাবাদীর। অসন্ধষ্ট হয়, অন্যদিকে 

তেমন রাশিম্ার জার ভপিযাতে ফ্রান্স বিরোধী আচরণ করিতে ভূলিলেন ন। | 

ইওরোপে তাগার বৈদেশিক নীতির বাহার সঙ্গে সঙ্গে তভ'য় নেপোলিযন উত্তত্ত 

আমেরিকায় অবস্থিত মেঝ্সিকে।তে এক ফরাসী তাবেদার রাগ গঠনের দগসিকম্সনা 

করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন বে মেক্সিকোতে এক ফরাসী 
মেক্সিকো অভিযানে 
বার্ধত! সামাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে ফ্রান্সের জনসাধারণ তাহার প্রতি 

আরও আনুগত্য দেখাইবে । মেপ্সিকোতে এক অন্তাপ্নব দেখ। দিলে 

সেই স্থযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থলে 
অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাত৷ আর্কাডিউক মেঝ্সিমিলিয়নকে ॥ (£১:01006 11951011197 ) 

মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিলেন । নেপোলিয়নের সৈন্য প্রথম দিকে 

জয়লাভ করিল কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (496110217 0851] ৬৬০) অবসান হওয়ার 

সাথে সাথে আমেরিকার চাঁপে তৃতীয় মেপোলিরন মেক্সিকে। হইতে সৈম্ত অপসারণ 

করিতে বাধ্য হইলেন (১৮৬৭)। এই অভিযানে ব্যর্থতার ফলে তৃভীয় নেপোলিয়নেগ 

প্রতি ফরাসী জাতির বিদেষ বুখি পায় এবং তার পতনের পথ স্থগম করে । 

মেক্সিকোতে ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিঘ্ন ইওরোপীয় রাজনীতিতে বিশেদ, 

গ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, বাহার কলে ১৮৬৪-৬৫ শ্রীস্টাকে অস্ট্রিয়া! প্রাশিরাও 

সাথে ডেনমার্কের যুদ্ধে এবং ১৮৩৬ খ্রীস্টাৰেয অস্ট্রে।-প্রাশিয়ান যুদ্ধে তাহাকে নিরপেক্গ 

নিট রানার থাকিতে হয়। ভিনি ইহাঁও ূ ভাবিয়া ছিলেন যে অন্য ও 

নীত গ্রাশিয়। যুদ্ধে শ্রান্ত হই! পড়িলে তিনি মণ্যস্থতা ক'রবেন । 

কিন্তু স্তাঁডোয়ার (589০৩9) যুদ্ধে অস্ট্রিয়। সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 

হইলে তাহার ভ্রম দূর হইয়াছিল। ফ্রান্দের সীমান্তে শক্তিশালী জার্দান রাষ্রের 
প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ফ্রান্সের পক্ষে মারত্বক হইয়। দাড়াল । ্যাডোয়ার 

পরাজয় ফরাসীরা! নিজেদের পরাজয় বলিয়। মনে করিয়াছিল ঃ 

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহ! বুঝিতে পারিয়। নিজের প্রভাব পুমঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার 

পোলিশ নীতি 

স্যাডোয়ার যুদ্ধ 
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জন্য বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে দক্ষিণ জার্মানীর রাষট্রগুলির স্বাধীন 
ধেন বিপন্ন না হয় এবং ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। তৃতীয় 
নেপোঁলিয়নের এই সকল দাঁবিতে বিসমার্ক-এর ধারণা জঙ্গিয়াছিল ষে ফ্রান্সের সাথে 
বরাবর প্রাশিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তি ধমনুযায়ী অবশ্ঠাভাবী | তিনি 

নেপোলিয়নের পতন ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন এবং যুদ্ধ 
ঘোষণার পূর্বে কূটনীতির দার! ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করিবার ব্যাবস্থা 

করিয়াছিলেন । অন্যদ্দিকে তৃতষ নেপোলিয়ন ই ওরোগীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনে 
তৎপর হন নাই। ফলে ১৮৭০ ্রীস্টাৰে প্রাশিয়। দক্ষিণ-জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিকে এক্যবদ্ধ 
করিবার উদ্দেস্টে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ|করে এবং নিবান্ধব ফ্রান্সকে সেডান (3৫27)- 
এর যুদ্ধে সহজেই পরাজিত, করে 1 এই যুদ্ধে পরাজয়ের সাথে সাথে দ্বিতীয় ফরাসী 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফরাসীজাতি তৃতীয়বার গ্রজাতীস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থ স্থাপন করে। 

ইভালীর এঁক্য আন্দোলন (181187 0711168 007) 

ভিয়েন। কংোসের পূর্বে এবং পরে ইভালীর অবস্থা (0০701007011 
91076 800 81667. 007187655 01 ড1971178 ) 

ফরাসী বিপ্লবের পূবে ইতালী বহুসংখ্যক পরম্পর বিবদমাঁন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
এই সকল রাজ্যের আত্মকলহে প্রায়ই বিদেশী রাষ্ট্র যেমন স্পেন, অস্ট্রিয়। ও ফ্রান্সের সাহাষ্য 
ফরাসী বিপ্লবের পূর্ধে গ্রহণ কর| হইত। ফলে ইতালীতে কোন প্রকার জাতীয়তাবোধ বা 
৮৬ রাজনৈতিক এঁক্য স্থাপিত হয় নাই । 

অষ্টাদশ শতীাবীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে নেপোলিয়নের অর্দান সাম্রাজ্যভূক্ত অবস্থায় ইতালীর অধিবাসীদের মধ্যে 
জাঁতীম়তাবোধ ও দেশাতববোধের স্ষষ্টি হইয়াছিল। তাহার। মাঁচষ মাত্রেরই সমান 
অধিকার, আইনের চক্ষতে সকলেই সমান এবং সংবাদপত্রের স্বাধানত। প্রতৃতি বিপ্লবের 

আদর্শে উদ্ধদদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ভিয়েন। কংগ্রেস ন্যাষ্য অধিকার 
লা নীতি, প্রয়োগ করিয়! এই আশা আকাঙ্জাঁর মূলে কুঠারাঘাত করে । 

“ইতালী নামক দেশটি একটি ভৌগোলিক নামে ( (390£:8011581 

£য1599101 ) পর্যবসিত হয় । লোস্বাডি-ভেনেলিয়া, পিডমণ্ট, পার্জ, মোডেনা, টাস্কেমি, 

+]]596 ৮ আত 0105 1008095 ০1এ 80009880 ৮0০ জা 16৮ 2090115 195 2 609 
1050 ০1 10189608+7--138820085:0078 440591008019092088,4) 

+%%95050 9৪ 609 £7986996 20811851 019105915 ৪1006 ৮9 69:10০0, 

5661৮, (8189৮০2 ০£ 8100৩2 [80058 0201) 
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নুর, পোপের রাজ্য; সিসিলি-হ্যাপলস্, মাকে এবং সেন মেরিনো--এই দশটি ভিন্ন 

ভিন্ন রাজ্যে ইতালীকে বিভক্ত করা হয়। লোদ্বাডি-ভেনেলিয়া 
ভয়েন! কংখ্রেস দ্ব'র। অস্ট্রিয়ার শাঁসনাধীন রাখা হয় এবং টাস্কোনি, পার্ম। ও মোডেনায় 
তালী একটি . 
ভীগোলিক ন'মে -অস্ট্রি়ার হ্থানসবার্গ বংশীয় শাসকদের প্রতিষিত করা হয়। 
[রিণত দক্ষিণ-ইতাঁলীর লিসিলি ও ন্যাঁপল্স্ রাজ্য বুরবৌ৷ রাজবংশের 

অর্থন রাখ। হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোন প্রকার 
রাজনৈতিক যোগাযোগ ব! অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ ছিল না। কলে সমগ্র ইতালীর এক্যের 

মাশ! সুদূরপরাহত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের সরকারই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। 

কার্োনারি'র আন্দোলন € 081১০721 11056100617 ) 

এই অবস্থায় দেশপ্রেমিক ইতালীর, অধিবাসীদের পক্ষে কোন প্রকার প্রকাশ্ঠ 

মান্দোলন কর! সম্ভব ছিল ন|। তাহারা ইতালীর নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। 

_ এই গুপ্ত মমিভিগুলির মধ্যে নেপল্সের “কার্বোনারি' ম.মতি বিশেষ 
নপল.স্পিডমণ্টে ; 
বিতর ২, উল্লেখযোগ্য । ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপল্সে 

ইহার প্রভাব পড়ে এবং কাবোনারি সমিতি নেপল্স ও পিডমণ্টে 

বিদ্রোহ শুরু করে। নেপল্সের রাজ। দ্বিতীয় ফাঁডিনাগ্ডের নিকট হইতে বিদ্রোহীরা! 
উদ্দারনৈতিক শাসনতম্ব আদার করে কিন্তু আচরেই ফাডিনাগু 

১৮৩৭ হ্রস্টাবের জুল।ই _ ১. রী | ১ 
বপনের প্রভাব: অস্বিয়ার সামারক শক্তির সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন। পিডমণ্টের 

পার্স মোডেন্ট বাজেট বিদ্রোহীর। তাহাদের রাজ! প্রথম 'ভক্টর ইমান্যুয়েলের নিকট হইতে 

লে অস্ট্রিয়া কতৃক শাঁসনতন্ত্র আদীয় করে কিন্তু এখানেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে স্বৈরাচারী 

শাসন পুনরায় স্থাপিত হয়। 

১৮৩০ খ্রীস্টাবের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব মধ্য ইতাঁলীর পার্মা, নিযে ও 

পোপের রাজ্যে ছড়াইয়! পড়ে । ধ্প্রবীর! ফ্রান্সের রাজ! লুই ফিল্পি হইতে সাহায্যের 

আশা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের ভয়ে লুই ফিলিপ কোন সাহাষ্য পাঠান নাই। 

ফলে অস্্রিয়ার হন্তক্ষেপে ইভালীর ধিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। আপাভদুষ্টিতে 

১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীস্টাবের বিপ্রধ ব্যর্থ হইলেও এই ছুই বিপ্লবের ফলে ইতাঁলীর অধিবাসীরা 

বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ করিতে ন! পারিলে 
ইতালীর জাতীয় এঁক্য সম্ভব নয়। 

যোসেফ ম্যাগুসিনির অবদান (00021190010 01 9861)1) 718721108) 

ষে মহান নেতা! সমগ্র ইতাঁলীর অধিবাসীদের অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হইবার জন্য 



বৃহৎ রাষ্্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৭৩ 

প্রথম আহ্বান জানাইলেন তীহাঁর নাম যোসেফ ম্যাংসিন (09921) 141925101 )। 

তিনি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 

ছিলেন চিকিৎসক । ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেশের দুর্দশ। সম্বন্ধে 

চিন্ত। করিতে আরম্ত করেন । যাহার ফলে তিমি ১৮৩০ খ্বীস্টাঞধে কাবৌনারী সমিভিতে 

ষে'গদান করেন এবং খিছোহে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কিছুকাল 
“ইয়ং ইতালী, | 

'আনোলন কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৮৩১ ত্রীষ্টাবধে ভিনি ইয়ং ইতাঁপী 

(১০016 [915) নামে এক নৃহন সমিতি স্থাপন করেন। 

ম্যাঁঘসিনির মতে কাবোনারী সমিতির ব্যর্থতার কারণ তাহার। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে 
তাহাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ রাখিরাছিল। জনসাধারণের মধ্যে ইতালীর স্বাধীনতার থাণী 
পৌছাইয়। দিতে চেষ্ট। করে নাই । তিমি বশিয়াছিলেন বিপ্লব সাফল্যমপ্তিত করিতে 
হইলে ভনসাধাঁরণকে অং, নিতে হইবে এখং বিপ্লব জনসাধারণের মর্লের জন্যই দরকার ।% 

এই উদ্দেশ্ব সাঁঞ্লামণ্ডিত করিবার জন্য আত্মত/াগ, দেশাকমবোধ এবং জাতীয়ভাবোধের 

আদশে তিণি ইতাঁশীর যুবসমাজকে উদ্দীপিত কণিতে চেষ্ট করিলেন। চল্লিশ বঙ্সরের 
অনুধব ব্যক্তিরাই শুপু ইয়ং ই চালী” মমিতির সভ্য হইভে পারিভ | ম্যাৎসিনির আহ্বানে 
দলে দলে যুবকর! সমিতির এভ্য য় এবং ১৮৩৩ শ্ীষ্টাবের মধ্যে প্রায় ৬০+০০০ যুবক এই 

সমিতির সভ্য হইয়াছিণ। তিনি যুবকদের নির্দেশ দিয়ািলেন তাহার যেন গ্রামে গ্রামে 
রুঘকদের মধ্যে এবং শত্রাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ইচালীর স্বারধীনত। এবং এক্যের আদর্শের 

প্রয়োজন'য়তা সম্বন্ধে প্রচার করে। ম্যাৎসনি “ইয়ং ইভালী'র 
মাৎসিলিরই মং 

ই-তালীর কমপন্থ( কর্মপন্থ। সগ্বন্ধে চইটি খিষদ্বের উপর গোর দিঘ়াছিলেন £ প্রথমতঃ 

ইতালী হইতে অস্ট্রিপ্নার আধিপত্য দূর করিতে হইবে ; দ্বিতীয়ত, 

ইতালী হইতে অন্টয়ার প্রাণান্য দূর করিতে হইলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বুক্ধ করিতে হইবে 
এবং এই যুদ্ধে ইতালীর অধিবাসার। একত্রিত ভইয়। একমাত্র নিজেদের শক্তির ওপর নিভর 

করিলেই "তবে গরয়লাভ কারিতে পারিবে । তিনি খিদেশী। রাষ্্রের সাহাষ্য গ্রহণ বা কৃট- 
কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন ন। | ছুই কোটি ইন্ভাল:বাসী ঘৰি তাহাদের ন্যায্য অধিকার 
লাভ করার জন্ঠ অস্ট্ির।র বিরুদ্ধে মংগ্রাম করে তাহ হইলে অস্ট্িরার পক্ষে ইভালীর 
উপর অধিপত্য বজায় রাখ! সপ্তব হইবে ন]- ইহাই ছিল ম্যাংসিনির দবিখ্বাস (ক 

ম্ণৎলিনি 

গর ১৪৬০1065923 22086 09 70849 05 0186 1১9০01)19 ৮৬০ 10 619 109019+7--81022718, 

85292 515070179 98099 1816++--72135 
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৭৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

শতধাবিভক্ত ইতাঁলীতে যখন 'জাতীয় এঁক্যের আশা সুদুরপরাহত মনে হইয়াছিল সেই 
নন ব্রত সময় মাঁৎসিনির বাণী জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল । 

মানসিক প্রস্ততি. ইতালীর স্বাধীনতা এবং এঁক্য অর্জন যে সম্ভব এই বিশ্বাস 
জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করিতে ম্যাৎসিমি সাফল্য 'লাভ করেন। 

ইতাশ'য় এক্যের মানসিক প্রস্ততি ম্যাৎসিনির “ইয়ং ইতালী” সমিতির জন্তই সম্ভব 
হইন্লাভিল 1% 

১৮৪৮ গ্রীস্টাবের ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইতালীতে যে গণবিপ্লর 

১ হয় সেগুলিও ম্যাসিনির পরিচাণিত যুবণক্তিন চেষ্টায় সংঘটিত 

রী রঃ ডি হইয়াছিল সন্দেহ নাঁই। কিন্ত বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও 
সংগঠনের অভাব হেতু অস্টিিয়। সহজেই এই বিপ্লব দমন করিতে 

সমর্থ হয়| এই বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলেই ইতালীর অধিবাসীরা এই সত্যটি উপলব্ধি 

করিল যে খিদেশী সাহাষা ভিন্ন ইতালী হইতে অ্দিরার আধিপত্য 
বি:দশী সাহাযোর 
প্রযোজন-এই দুর কর! সম্ভব নহে। কাউন্ট কাভুর (00আ 02৮০৪) ১৮৫১ 

শিক্ষালীভ ্ীস্টান্জে পিডমণ্ট-সাঁভিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হইয়! বিদেশী সাহায্য 

গ্রহণ করার নীতি গহণ করিলেন । 

১৮৪৮ ্ীস্টাব্দের ইতালীর বিদ্রোনের অপর একটি গুরুতর দেখ! শয়। এই বিদ্রোহে 

পিভমণ্ট-সাভিনিয়ার শ্াভয় বংশীয় রাজ। চা, এলবার্ট বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। 

অস্ট্দ্রার বিরুক্ধে বুঙ্ধ ঘোষণ। করেন। কিন্ত তিমি কাস্টোজ্ঞ! 
2 (083605289) এবং নোভার! (০*৪1৪)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার হাতে 

নেতৃত্ব গ্রহ" পরাজিত ঠন। তিনি পিডমণ্ট-সাডিনিয়ায় এক উনারনৈতিক 
শাসনব্যবস্থা স্বীপন করেন। ইতাঁলীর ১৮৪৮ খ্রীস্টাকের 

আন্দোলনে অংপগ্রহণ করার ফলে স্যাঁভয় রাজপরিবার ভবিষ্ঝাতে 

টড ১ ইতালীয় একোর নেব লাভ করে। নোভারার বুদ্ধের পর চাল 
এগবাটের পরাজয  এলবাট সিংহাসন ত্যাগ করিলে আষ্টিয়। চাল এলবাটে র পুত্র 

ভিক্টর ইমান্সায়েলকে চাঁলস এলবার্ট কর্তৃক ঘোষিত উদীরনৈতিক 

পিডম -স! ডি নিয়। শাসনব্যবস্থ। নাকচ করিতে জানায় । কিন্তু ভিক্টর ইমান্গ্ুয়েল এই 

আলোলনের কেন প্রস্তাব দুণীতরে প্রন্ঞাধ্যান করেন। তাহার এই দুঢতা এবং 
জাতীয়তাবোধ তাহাকে ইভালীর অধিবাসীদের নিকট জনপ্রিয় করিয়৷ তুলিয়াছিলেন। 

%*7709 8200. 6109 80069513100 159 60101)990. 9019619090৪ 19927026) 00300090176 

10:09 3 606 298] 01 89৪৪7১71010, 



বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৭৫: 

ফলে পিডমণ্ট-সাভিনিয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দরস্থলে পরিণত 
হইয়াছিল । 

ইতালী এঁক্য আন্দোলনে কাভুরের ভূমিকা (8016 01 09500 |) (1) 

[07111686107 01 16815) 5 

কাউণ্ট কাঁভুর ১৮১০ খ্রীস্টা্ধে সিডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রথম জীবনে সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়র হিসাবে কাঁজ গ্রহণ করেন । 

কিন্ত উদার মতবাদের প্রতি তাহার অন্তরাগের ভন্য তাহাকে দাঁমরিক চাকুরী; ত্যাগ . 
করিতে হয় । সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ কির! তিনি কৃষিকাধে 

টা ৪ ই মনোযোগ দেন । এই সময় তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
১ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্ত। করিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক 

শিক্ষালাভ করিবার জন্ব তিনি বারবার ইংলগু ও ফ্রান্সে যান। রাত্রির পর রাত্রি 

ইংলগডের পালপমেন্টে শ্রোত। হিসাবে বসিয়। থাকির। তিনি তথাকার কা্ধপ্রণালী সম্বন্ধ 
জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে পান্বমেণ্টারী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার এক উচ্চ ধারণ! 
ছন্মে এবং পিডমন্টে পলিমেপ্টানী শাঁসনব্যবস্থ। স্থাপন বারনীয় বলিয়া! তিনি মনে 
কগিয়/ছিলেন । 

১৮৪৮ খ্রীস্টাৰের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর পিভমণ্টে একটি পালবমেন্ট স্থাপিত হইলে 
হিরা এবং রর এঁদনতন্্ ঘোষিত হইলে তিনি আনন্দিত হন এবং এই 

নি ধখসরই ভিশি পালণমেণ্টের সদশ্য নিবাচিত হইঘ্াছিলেন। ছুই 

. বত্সর পর (১৮৫০ খ্রস্টান্দে) তিনি মন্ত্রিসভার সদন্জ হন এবং 
১৮৫২ ত্রীস্টাবে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিঘুক্ত হই্াছিলেন। 

ম্যাসিনির ন্যায় কাভৃত্রের উদ্দেশ্য ছিল অদ্টিনাকে ধিভাঁডিত করিয়। ইতালীর 

ন্াদ:নত| অঞজন 'ও একাসাঁধন | কাকুর ছিলেন বান্ডববাদাঃ কাঁছেই ভিদি বুঝিলেন যে 
একমীত্র বিদেশী শক্তির সাহায্যেই ইতালী স্বাধীনত। ৪ এক্যসাধন সম্ভব । ম্যাৎসিনির 

হ্যার তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন না. 
ইতালী নিজের চেষ্টায়ই অস্ট্িয়্াকে পরাজিত করিবে এই ধারণ! 

সম্ভব নয় বছিয়। তিনি যনে করিলেন ।% বিদেশী শক্তির সাহায্য 

লাভের জন্য তিনি ইতালীয় সমস্তাকে একটি আস্তর্জীতিক সমস্তায় পরিণত করিতে 

কাভুক্র উদ্দেষ্ত ও 
০ (5 

লও 
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চাছিলেন। এই উদ্দেশ্য প্রথমে তিনি পিডমণ্টের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনযোগ দিলেন। 

তিনি নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা, রুষির উন্নতি প্রভৃতি কাজে হাত দিয়াছিলেন। রাস্তা 

নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্ষিস্থচী গ্রহণ করেন। সমগ্র দেশে দ্রুত 

রেলপথ নির্ধাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করিরাহিলেন। বৈদশিক বাণিজ্য প্রনারের 

উদ্দেশ্ঠে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সামরিক 
বাহিনীকেও তিনি নতুনভাবে গড়িয়। তুলিয়াছিলেন। 

ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্্রগুপির সহ।নভূতি লাভের উদ্দেশ্ে "তিনি 'প্রচারক।ঘ শুধু 
করিয়াছিলেন । বিদেশী সংবাদপত্রার্দি মাধ্যমে তিনি ইওরোপীক্স দেশগুপির 

উদীরনৈতিক চেতনাকে ইভাল:র পক্ষে জাগাইয় তুলিবার চেষ্ট। 

করিয়াছিলেন । ইংলগের পদ টাইমন্? (00067010065) মনিং 

পোস্ট' (01015 9050 এবং ফ্রান্সের "সা ম্যাটিন। (0৫ 109610) এবং লিং 

ইত্ডিপেন্দেন্স বেলেগ" (9 11709199991)০2 73156) নামক সংবাদপত্রে গনি প্রবন্ধ 

লিখিয়। ইতাঁলীর সমশ্যাগুলির প্রতি সকলের দষ্টি আকধণ করেন । 

কাড়রের প্রচারকার্ধ 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) আরস্ত ঠইলে বিদেশী শণ্টি'র নাগাধ্য গ্রহণের স্থবণ সুযোগ 

আপিল এব" কাড়র ইঙ্গ-বরাঁসা পক্ষে যোগদান করিরাডিলেন । 

তিনি সেনাপতি ল। মারমোর। (2 উ010)018)-র “নতহে 

১৫,০০০ সৈন্য সাহাযোর জগ্ত। পাঠান । যুগশেষে পুরঙ্কারন্বরূপ 

প্যারিসের সপ্ধির আন্তগারিক দৈঠকে হংলঞ্ত ফ্রান্স ও অদ্রি। 

প্রভৃতি দেশগুলিয সহিত গিডমন্টকে সংমঘাদাপুরণ আমন দেওয়। 

হয়। এই শৈঠকেই ইতালীয় স্বাধনত। আন্দোলনে ফরাদা স্মাট 

তৃতীয় নেপোপির়নের সহান্তভূতি লাভে সমথ হইয়া হিলেন | 

ক্রিষিয়ার খুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ 

প্যারিসে বশান্তি- 

ধ$কে আসনলাভ 

ইংলগ্ু যদিও ইতালীকে কোন সামপ্সিক সাভাযা দিতে প্রস্তত ছিল ন।১ তাহার কারণ 

হরির হারা বা পরা নীতির উদ্দেশ্য ছিল অস্টির। নায়াজাকে ক্ষে| 

পরত লা করিয়। ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখ, তথাপি 

ইংলগু ইতালীর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইল। 

ইহার কিছুকাল পরে (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) কাছুর কফরাসীরাজ তীয় 

নেপোলিয়নের সহিত প্লোশ্বিয়ারসের চুক্তি (08০0 ০0£ 71073001615) হ্বাক্ষর কররন। 

এই চুক্তির শরা্সারে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান লাভের পরিবঙে তৃতীয় 



বৃহৎ রাষ্ট্রর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক : পঞ 

নেপোলিয়ন আল্লস্ হইতে আব্উয্/টিক সাগর পধস্ত ইতালীর দেশগুলির স্বাধীনতা 
টারিরেরেরারা অর্জনে সামগিক সাহাষা কগিবেন। পিডমণ্ট-সাডিণিয়। লোম্বাডি,. 
সাথে গ্নেংছিয়াবসের ভেনিলিয়।৩ পোপের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিবে। 

চ্কি এই চুত্তিতে ইহাও ঠিক হয় সে অস্ট্রিয়। যদি কোন কারণে 

পিউমণ্টকে আক্রমণ করে তবেই নেপোপিয়ন পিডম্টকে সামরিক সাহাধ্য দিবেন । 
ফ্রান্সের সামরিক সাহাোর প্রতিশ্রাতি পাওয়ার পর কাুর পিডমণ্টের সীমরিক 

প্রস্তুতির দিকে মনযোগ দিয়াছিলে" । তিনি কেবল স্থযোগ খুঁজিতে লাগিলেন কি করিয়া, 

অস্িয়ার মাথে ঘুন্ধ ঘটান যায় । ১৮৭৯ খ্রীস্টান্দে এই সবোগ দেখ। ধিল | অস্টিয়। প্ডমণ্টের 
সৈবাঠিন'কে ভিনছিনের মলো ভাডিয়। দিবার দাধি ভানায় এখং পিভমন্টের বিরুদ্ধে 

সৈন্ত পাগায় । কাভুর যাহ। চাহিরাহছিলেন ভাতা সব হইছে দেখিয়। তিনি সানন্দে 

বলিয়া ছিন্ন, “অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে আমণ। ইতিহাস কষ্টি করিয়াছি 1৮ নেপোলিয়নের 

সামরিক সাহাধা দিবার আর কোন বাধ। রহিল না । লে পিমন্টের, 

সাথে অন্ট্রয়ার যুদ্ধ শুরু হইদে ফ্ান্স পিডদণ্টেম পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণ। 

করে। ফ্রান্সের সামরিক সাভীষৈ প্িডমণ্ট হালে (58515) ও সলফেরিনে। 
(50166110)-র যুদ্ধে অধীয়াকে সম্পনভাবে পরাজিত করে । ফলে লোম্বাডি পিডমণ্ট ও 

ফাঁন্সের হে বাহিনীর অধিকারে আমিরাছিল 1 মিপ্রশক্তি যখন এইভাবে জয়লাভ করিভে- 

ছিল তখন ঠা ভূভীয় নেপোপিঘ়ন আকশ্মিকভাবে যুদ্ধ ভাগ করিয়া- 
ছিলেন । তিনি অস্থিঘার সি ভিল্লাঙ্রাঙ্ক| (৬1117091108) নাঁধক 

সন্ধি শ্বাক্গর করেন । কতা নেপোলিঘনের ইতালার নাডি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাঁজকদ্দের 

মনঃপূহ হস নাই । ইগ| ভিন্ন ফ্রান্সের নিকটে এক)বদ্ধ ইতালী ফ্রান্সের (নরাপত্তা ও 

গ্রাধান্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই সকল খিবেচন। করিক্মাই তৃতীয় নেপোল্গিরন হঠাখ সাক্গি: 

স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 

তৃতীয় নেপো'লয়নের বিশ্বাঘাতকতায় কার অত্যন্ত অসন্ধষ্ট হইলেন। কাতুর 

ভিক্টর ইমান্যরেলকে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি বজন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু 
ইমান্যায়েল কাভুপের পরামর্শ অগ্রাহ করিয়। সন্ধি স্বাক্ষর করেন এবং এই বিষয়ে তিনি 

দুরদশিতাঁর পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আপাতত 

যাহ। পাওয়। যায় তাহ ছাড়া উচিত নয়। ভিক্টর ইমান্ট্যয়েল, 

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর জুরিক-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিয়। লোম্বাডি লাভ ক রিলে কাভুর- 

পদত্যাগ করেন। 
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অস্টিঘান বিকুদ্ধে যুদ্ধ 

ভিল্লাযাস্কাব সন্থি। 

কাডু!রর পদ্দত্যাগ 
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এদিকে মপ্য ইতাঁলীর প্নাঁজ্যগুলি: পার্ধ1, মোঁডেন|, টাষকেনী এবং পোপের রাজ্য 

রোমানাঁতে জননাধাঁরণ বিরহ করিয়। সেখানক।র শাসকদের ।বতাড়িত করে এবং গণ- 

ভোটের দ্বার। পিভমণ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছ। প্রকাঁখ করে। কাভূর এই সকল 

স্থানের জনসাধারণকে গোপনে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তৃতীয় মেপোলিয়ন বুঝিয়াছিলেন 

যে জনগণেন মত উপেক্গ! করিয়া! লানরিক এডি মাাব্যে গা মোডেন। গ্রভৃতি 
স্থানের শ্বৈরাচারী শাসকদের পুন:প্রতিষ্ঠিত কর। উচিত হইবে ন। | ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ 

ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার পেন্ঠের সাহায্যে নান মোঁডেন! প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসন 

ব্যবস্থা স্থাপনের 'বরোবধিত। করিয়াছিল । এইরূপ অবস্থায় কার 

জা *** প্রধানমন্ত্রী পদে ফিরিয়! আসেন (১৮৬০ খরীস্টাক্)। তিমি শ্ত!ভয় 
ও নিস্ এই দুইটি স্থান, গেপো।লয়নকে দান করিয়। মধ্য ইতালীর 

রাজ্যগুলিকে পিভমন্টের সাথে যুক্ত' করিবার নীতি গ্রহণ করেন। পার্জ!» মোডেনা, 

ূ টাসকেনী* এবং রোমানাতে গণভোট নেওয়া হয় এবং সেখানকার 
মধা ইতালার পাকা, বির ১ . মোডেন', টাসকেনা জনসাধারণ পিভমণ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছ। প্রকাশ করে। 
বোমানা [পডমন্টের পিডমণ্ট খন .এই মকল স্থানগুলি অধিকার করিলে ইতালণ 
দি এক্যের পথে খন্থদূর অগ্রসর হইয়াছিল । 

১৮৬০ খ্রীস্টাবের এপ্রল মানে সিসিলিতে তথাকার স্বৈর'ণরী রাজা দ্বিতীয় 

ফ্রান্সিসের বিরদ্ধে এক গণ.বদৌহ দেখ! দেশ । এই বিধোহ জাতীয় সমিতি 
(007791 9০০1০") নামে একটি সংস্থ। দার! সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীর। 
গ্যা।রবন্তি (0321১0101) নামে এক বারের সাহায্যপ্রাথথী হয়। ইতালী রাজনৈতিক 
এঁক্যের ইতিহানের এই অধ্যায়ের নায়ক হইলেন গ্যারিবন্তি । গ্যারিবল্ডি বিপ্লবীদের 

সাহায্য করিবার জন্য মাত্র এক হাঁজার 'লালকোর্ত” বাহিনী 
রে ডিন ণিয়| সিসিলী জর করিতে যান। গ্যারিবল্ডি সিসিলী দ্বীপের 
জয় মাসেল। (81515919) বন্দরে সৈন্তবাহিনী লইয়। অবতরণ করেন 
এবং তিনমাসের মধ্যে'সমগ্র সিসিলী অধিকার করেন এবং নিজেকে সমস্ত সিসিলীর 
দ্বাধিনায়ক' বলিয়। ঘোষণ। করিয়াছিলেন। সিসিলী হইতে সমুদ্র অতিক্রম 
করিয়া তিনি নেপল্সে উপস্থিত হইয়াছি্লন। সেখানে পৌঁছ। মাত্রই নেপলসের 
জনসাধারণ অত্যাচারী বুরবে! রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাঁজ| ছিতীয় 
ফ্রান্গিন প্রাণের ভয়ে গেট। (06808) নামক ছুর্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। গ্যারিবন্ডি যুদ্ 

জানিতেন কিন্তু রাজনীতি বুকবিতেন না । তিনি নেপলস্ জয় করিয়। রোম ও ভেনিস 
জয় করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। কাতুর দুশ্চিন্তায় পড়িলেন কারণ গ্যারিবন্ডি 
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€রোম আক্রমণ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এৰং অস্ট্রিয়া একসাথে পিডমণ্টের 
বিকদ্ধে দুন্ধ ঘোষণা করিতে পারে। কানুর গ্যাপ্িবন্ডিকে রোম আক্রমণ ন! করার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু গ্যারিবন্ডি উহ! ভীরুতার নামান্তর বলিয়! 
মনে করিয়াছিলেন। কাছুর এই সময বলিয়াছিলেন, “ইতাল;কে বিদেশী দুরীতি এবং 
উন্মাদ ব্যক্তিদের কধল হইতে অবশ্টই মুক্ত করিতে হইবে ।” ক্* ঙিনি এই সম্কটময় 
অবস্থায় এক ছুঃসাহসিক সিশ্বান্ত নিয়াছিলেন। তি.ন গ্যারিবন্থির আক্রমণ হইতে 
রোম ও পোপকে রক্ষ। করিবার জন্য উত্তৰ দিক হইতে পোপের রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন এবং সহজেই পোপের রাজ্য জর করিয়। রাঁজ। ভিকুর ইমা্য়েলকে নেপলসে 
গাঠাইয়াছিলেন। কাঁছিরের কুটনৈতিক বু্ধির নিকট পরাপিত হইয়। গ্যারিবন্ডি ভিক্টর 
ইমান্্যরেলকে “ইতালী বাজ” বণিয়। অভিথ্তি করিয়। নিদ্দে্র সৈম্যবাহিনীকে তাহার 
হাতে তুপিয়। দিয়। পদভ্যাগ করেন। রাজা! ইমান্/য়েল তাঁকে গ্রচুপ্ভাবে পুরস্কৃত 
কগিতে চাহিগ্নাছিলেন কিন্তু এই নিশোভ এক্ডিশাল? ব্যক্তি শুধু একবস্ত| শশ্তবীজ নিয়া 
নিজের কৃষিক্ষেত্র কেপরের| (0812518) চ.লয়। যান। গ্যারিবল্ডি দ্বার্থীনত। যুদ্ধের 
বীর সেনাপতি খলিয়। গণ্য গন ॥ এরূপ আত্মত্যাগের উদাহরণ ইতিহাসে অল্পই 
আ।ছে 

শপলস্, সিপিশি ৭ পোশের রাজ্যগুশিতে গণভোট নেওয়। হয় এবং খিপুল 
ভোটাধিকো এ স্থানগুণি প্ডিমন্টের সাথে যোগ দান করে। 

নেপলস্, সসশি ও ১৮৬১ শ্বীষ্টান্ধের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পিডমণ্টের রাজধানী তুরিন 
টিং 8 (7502)-এ সংযুক্ত ইতালর পাঞ্জামেণ্টের অধিবেশন বসিল। 

পিডম-টর সাথে ঘুক্ত ভিক্টর ইমান্যয়েলকে ভেনিস ' রোম ভিন্ন সমগ্র ইতালীর রাজ৷ 

বলিয়। ঘোষণ| কর! হইল । ইহার কিছুদিন “রর ( ১৮৬১ শরীষ্টাব্দের 
৬ই জুন) করক্রাস্ত কাভ্র শেষ নিংশ্বান ত্য? করেন। ত্বাধীন 

; ইতালী গঠনের মূলে কাভুরের আজীবন চেষ্ট। স্মরণীর | 
৬ শি গু গড ৬ 0. রত 

মর ৮108] 00৪6৮ ০9 80৮০0. 1020 69791606759 9৮1) 10100179198 পলা ৃ 

(৮4. 1/586025 ০৫ 24 00910 070055” 5238.) 

88641510565 ৬ 0189 £০., আঃ61) 1518 6190৮ 9625160 ৪50 £০10610 9202103706 008)1-7-* 

ঙ 

কাভুরেব মৃত্যু 

1019 705209610 00০: ৪00 80৮610009 90:09 609 179:016 £15079 02 987108101 
ঙ 

[9799815 ৪৮] 76510709975 12) 005 1681150, 1019৮০75 6206 90:0775996 10679০776165 91 0185 
গু 

ব1716৮99065 050৮৩”--69৮০105 ৮৮ 2325. 

»কম। ০65] 59 9. 15960019009 198505+ 6009 1106-আ020 ০? 08০৮:৮---০৪০66, 05 

8 139019 09780118109) 06০06209০০৩, 389 



৮৯ শাধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

পরবর্তী কালের এঁতিহাসিক ঘটনায় ভেনিশিয়। ও রোম পিডমস্টের সাথে যুক্ত হয়। 

ভেনিণিয়ায় অস্ট্িয়ার সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল আর রোমে 
ক নি ছিল ফরাসী বাহিনী । ১৮৬৬ শ্রীস্টাবে প্রাশিয়ার সাথে অস্ট্রিয়ার 

যুদ্ধে ইতালী প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। স্তাডোয়! 

(98৭০৬৪)-র যুদ্ধে অস্ট্ট্রিয়। পরাজিত হইলে যুদ্ধশেষে প্রাগের সন্ধি অন্তসারে অস্টিয়। 

ইতালীকে ভেনিশিয়! ছাঁড়িয়। দিতে বাধ্য হয়। 

১৮৭০ ্রীস্টাৰে গ্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
সেডানের যুদ্ধে রোম রী জারা রঃ 
টি জি হয়। এ যুদ্ধচলাকালীন ফ্রান্স তাহার সৈম্দ্শ রোম হইতে 

রণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে ইভালীঃ হ্নী বর ন্লার শাটার! করিতে বাধ্য হয়। ফলে এ লীর দৈশ্যবাহিনী 

জাতীয় এঁক্য সম্পূর্ণ রোম দখল করে। ইতালীর রাজধানী রোমে স্থাপন কর। 

হয়। ইতালীর অধিবাসীদের বহুকালের আকাজ্ষত স্বাধীনত] 
এবং জাতীয় এঁক্য এইভাবে সম্পূর্ণ হয়। 

জার্মানীর এঁক্য আন্দোলন (061070817 [01711109007) 

ইভালীর ন্যাঘ জা্লীনী ৪ ফরাসী বিষ্পবের পূর্বে একটি ভৌগোছিক নাম (£5০£19717109] 

9%27:253101)-এ পরিচিত হিল। প্রান্ত তুই শতের৪ অধিক ক্ষ রাভে জামানী 

বিভক্ত ছিল । এই রাঁজ্যগুপি পবিত্র রোমান সম্রাটের (ন015 
ভিষেন! কংখ্রেলের ন্ ্ 

পূর্বে জামানীন অবস্থা [39229 [500০001) অধীন+ছিল। নেপোলিয়ন যখন জানান 

জয় করেন তখন তিনি এই অসংখ্য ক্ষ বাঁজাগুলির পরিব্ে 

উনচল্লিশটি বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোপিয়ন পবিত্র রোমান 

সামাজ্যের বিলোপ করিয়। এই উনচল্লিশটি ,রাজ্য লইয়া “কনফেডারেশন অব-দি-রাইন' 
(00206569610 0? 075 1317179) নামে এক যুক্তরাষ্ীঘ্ শস্থ। স্থাপন করেন । 

নেগোলিয়নের অধীন থাকাকালীন জাগ্নানীর অধিবাস'র। নিছেদেগ এক জাতি হিসাবে 

ভাবিতে শিখিয়াছিল। নেপোণিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামেও (৬/৪: ০ [19218002) 

জার্মানীর জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র জাঙ্গীনীর অধিবাসীদের মধ্যে 
ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশীত্বোধের হৃষি হইয়াছিল । 

কিন্ত ভিয়েনা কংগ্রেস জার্গান জাতির একের আশা-আকাজ্ষাকে উপেক্ষ। 

করিয়া জার্জানীতে উনচল্িশটি রাষ্ট্রে একটি শিথিল রাষ্সংঘ (10096 (006- 

6:9007) গঠন করে এবং এই রাষ্ট্সংঘকে অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন করে। এই 
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রা্ট্রগুলির একটি যুক্তরাস্ত্ীয় ডায়েট (015) বা কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হয়। অস্ট্রিয়া 
ভি এই কেন্দ্রীয় সভার সভাঁপতি এবং প্রাশিয়া সহ-সভাপতি হয়। 
জামার ব।বন্। ১ এই কেন্দ্রীয় সভার দুইটি কক্ষ ছিল__ ক্ষত্র সভা (4320৫ 

টং রী 235620015) এবং সাধারণ সভ। (£172191 255212015) | ক্ষদ্রসভার 

সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন, উহার মব্যে ১১টি বৃহত রাষ্ট্র হইতে ১১জ 
এবং বাক" ২৮টি রাষ্ট্র হইতে মোট ৬জন সভ্য গ্রহণ করা হইত । সাধারণ সভায় বুহৎ 

রাষ্্রগুলিব চারিটি করিয়া ভোট, ক্ষুদ্র রাষ্টগুলির একটি করিয়া এবং অন্যান্য রাষ্্রগুলি দুই 

অথব। তিনটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। সাধারণ সভাঁয়ই ভন্ব্রী বিষয় নিয়া 
আঁলে।চনা করিত এবং সরবসম্মত ন| হইলে কোন মৌলিক আইনের পরিব্ন, বাক্তি 
ঘাঁধিনত। বা পর্ম বিষয়ে কোন প্রস্তাব গ্রহণ কর! হইত না । ফলে শাসনতন্ত্র কোন পরিবঃন 

বা সংবোপন সম্ভব ছিল না। মেটারনিক কর্তৃক পরিচাণিত অস্টরিতার প্রতিক্রিয়াশীল 

নীতির ফলেই জার্ধানীর এঁক্য সম্পাদনের কোন চেষ্টার সাফল্য লাভের অপ্তাবনা ছিল || 

ই। ভিন্ন জার্মানীর বিভিন্ন বাজ্যগুলির মপ্যে পরম্পর হিরোপ ৪ বিতেসভাঁব থাকায় 

কোনপ্রকার এক্য আন্দোলন সাফল্য গত কর! সম্ভব ছিল ন|। কয়েকটি "ঈট অস্িয়ার 

নয বিলোপ করিয়া প্রাশিয়ার অধীনে জাধান!কে তকাবধগ করার পক্ষপ।5। ছিল। 

অপর কয়েকটি রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার অধানে পবিত্র রোমান সামাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতি ছিল । 
এই অবস্থায় কোন প্রকাশ্য আন্দোলন সব ন। হওয়ায় জাঙ্গ।দ।৭ নাণাঙানে 

গুপুমচিতি স্থাপিত হয়। এই গুপ্তসমিতিগুগির হধ্যে বুচেনচেকট (8005016175017910) 

সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগা । এই সমিতি ১৮১৭ হস্টাবে লিপ্ছিগ 
খগুসমিতি স্থাপন £ নক ূ বুরচেনচেফট সমিতি (1-61518)-এর যুদ্ধয়ের চত্ুর্প বাণিক যুব উৎসবের অন্ষ্ঠানে 

প্রতিক্রিয়াশীলদের শিখিত পুধ্ক পোড়াইয়াছিল। এই ঘটনার 

দুই বত্সর পর (১৮১৯ গ্রস্ত) ফন্ কট্জেবু (৬০) 8:0261096) 

নামে একজন প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যকারকে হত্য। কর! হইলে মেটারনিক জার্নানীতে 

উদার নৈতিক আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। “কা্স্বাঁড্ ডিক্রি' 

(0809290 1090:593) নামে কতকগুলি কঠোর আইন পাঁস 

কা্রবাড, ডিক্রি করিয়া [বিশ্ববি্যালয়ের খিক্ষক ও ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখা, 

বাঁদপত্র নিয়ন্ত্রণ, গুপ্চসমিতিগুলি নিষিন্বকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হয়। কা" সবাঁড, ৫ 

আদেশসমূহ প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী জার্জানীতে দমননীতি অব্যাহত 
রাখে । এমন অবস্থায় জার্জনীর জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর 

হতাশার স্থষ্টি হয় । ১৮৩০ শ্রীস্টার্ধের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে শুধু জার্নানীর হোসি, 

ইওরোপ- 

[৬ 

ক 

কটু জবু হতা। 

চি 

জুলাই বিপ্লবের প্রস্তাব 



৮২ আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব ইতিহাসা 

হেনোভার স্তান্সমি প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হয় কিন্ত 
মেটারনিকের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এই শাসনতন্ত্রগুলি বাতিল করিয়া 

দেওয়৷ হয়। 

(পরবর্তী আঠার বৎসর (১৮৩০-৪৮) জার্মানীর কোন স্থানেই প্রগতিশীল আন্দোলন 

সাফল্য লাভ না৷ করিলেও পরোক্ষভাবে জার্ধানীর জাতীয় এক্যের পথ প্রস্তুত হইতেছিল । 

ভবিষ্যতে জার্মীনীর ব্যাপক আন্দোলনের মুছু গুঞ্চনধ্বনি শোনা 

পরোক্ষভাবে জার্মানীর যাইতেছিল ) দুইটি ভিন্নমুখী প্রবাহ জার্ীন জাতিকে এক্যের 
জাতীয় একোর পথ 
সন্ত পথে লইয়। বাইতেছিল। একটি হইল গ্রাশিয়ার উদ্যোগে 

প্রতিিত জালভারেন্ (2০112) নামক শ্রন্বসংঘ; অপরটি 

প্যান-জাপ্ানিজম্ (2-050081715010) বাঁ ছার্মন জাতিরক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক্য 
চেতনার সঞ্চার ৷ 

১৮১৮ শ্রীস্টাৰে প্রাশিয়ার অর্থ নৈতিক সংস্কারক মাসেন (7/595591:)-এর উদ্যে।গে 

প্রাশিয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মহিত এক শুক্কসংঘ (0950129" [0102) স্থাপন করে। 

এই সংঘের সদন্ত-রাজ্যগুলির মধ্যে এক অবাঁধ বাঁণিজ্য-নীতি অন্সরণ 

১০). কর| হয়। এই সংঘে জার্মানীর অপরাপর রাঙ্গগ্ুলি যেমন বেভেরিয়া, 
উরটেমবার্গ, স্াক্সনি ক্রমে ক্রমে যোগদান করে । ১৮৫০ খ্রীস্টাব্ের 

মধ্যে অস্ট্িয়। ভিন্ন জার্জানীর প্রায় সকল রাছ্যগুলিই এই সংঘের সদশ্ত হয়। 

জার্মানীর ইতিহাসে জোলভারেনের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি কর। যায় । প্রথমত 

এই শ্ুন্ধ-সংঘের মাধ্যমে জাঙানীর রাজাগুলির মধ্যে পরম্পর যোগাযোগ, ভাবের আদাঁন- 

টির প্রদান ও এক্যের ভাব বুদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, শ্রক্ক-সংঘের 

অর্থনৈতিক একতা জার্ধানীর রীজনৈতিক একের পথ প্রশস্ত 

করিয়াছিল । এই অর্থ নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মনীর 

রাজনৈতিক এঁক্য সম্ভব হইয়াছিল । অস্ট্রিয়৷ ছাড়া যে জার্ানীর রাজনৈতিক এঁক্য 

সম্ভব তাহা জোলভারেনই প্রমাণ করে এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সন্বদ্ধে জার্মান রাজ্যগুলির 

মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল । 

জার্মান মনীষীরা তাহাদের লেখনীর মাধ্যমে এক্যের জন্য যে ভাব যানস 

'তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহাকেই প্যান-জার্গানিজম বলে । উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে 

মর 2159 806906159 118667)97 20121561955 19870. 005 102০ ০01 20181765 আ061089,), 

_ 1969195, ৮. 88০0-182. 



বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৮৩ 

জাখান জাতির মধো এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। এই সময় জার্মানীতে 
িনিরাদর সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ও কাব্যের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য 
(750-02০গআঞঃ) কর। যায়। ফিক (10:06), হেগেল (36821), স্টাইন (96212) 

।  ডাহলম্যান (10813170910), হাসার (052883567) এবং বোহমার 

(8০170) প্রভৃতি মনীষিগণ জার্মানীতে এক নব জাগরণের স্থষ্টি করেন। জার্নানীর 

বিশ্ববিষ্ালিয়গুলি যেমন মিউনিক্, লিপভিগ, বন ও বাঁলিন এই নব জাগৃতির কেন্দ্রস্থল 
ভিল। এই জার্মান মনীষীর! জার্জান জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাঁবোধের স্থ্ট 
করিয়াছিলেন । 

১৮৪৮ শ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী শিপ্লবের প্রভাব জার্ধানীর সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছিল 

এবং এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক অন্দোলনের স্থষ্টি করিয়াছিল । 
জানানিতে ১৮৪৮  বেভেরিয়।, স্তাক্সনি, ব্যাডেন, হেনোভাঁর, জ্লেজভিগ. ভল্স্টেন গুভূতি স্ীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবের প্রভাব দেশের জনসাধারণ বিরহ ঘোষণা করে এবং শাসকদের শাসনতন্ত্র 

ঘোঁষণ। করিতে বাঁধ্য করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক 
উইলিয়ম9 এক গণতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থ। ঘে।ষণ| করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারিগণ এই সময় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নিরাচিত 

এক প্রতিনিধি সভ। আহবান করিয়াছিলেন এই প্রতিনিধিসভাকে ফ্রাস্বফোর্টি 
পা্চমেণ্ট (ঘানাগতসাত 08101907600 বল! হয়। ফাঙ্ককোর্ট 

পাঞ্গামেণ্টের উদ্দেশ্ত ছিল সমগ্র জার্শানীর জন্য একটি গণতান্ত্রিক 

শাসনব্যবস্থ। রচনা করা।% কিন্তু ফ্রাহ্ছফোর্ট পাণ্ামেণ্টের আইনজীবী ও অধ্যাপক 

সদস্যগণের জার্ধান জাতির মৌলিক অ্কার (ছ91709706770] [২161)0) এবং জার্ধানীর 

রাজাসীমার উপর দীর্ঘ বন্তৃত। দিয়া দীর্ঘ এক বৎসর সময় নষ্ট করেন। এই বিলম্ব 

করার ফলে পার্দামেন্টের স্বস্রা যখন প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মকে 
প্রক্যবদ্ধ জার্ধানীর সম্রাট হইবার জন্য আহ্বান করে তখন অস্ট্রিয়ার ছার। প্ররে!চিত হইয়া 
ভিনি তাহ। প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ফ্রাঙ্কফোট পার্লামেন্টের কার্ধকলাপ বিফলতায় 
পধবসিত হয় । . 

চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম ফ্রাঙ্কফোট পার্লামেণ্টের দিদ্ধাস্ত গ্রহণ না৷ করিলেও জার্মান: 

ফাঙ্কফো্ট পার্লামেন্ট 

« অস্টিয়া যখন আভ্যন্তরীণ ধিপ্রব দমনে বান্ত, প্রাশিরা এবং জামান রাজ্যের অপর 

ন্বৈরাচ'রী শাসকগণ যখন বিষ্লাবীদের ভষ্ে ভীত, তখন.শতধ-বিচ্ছন্প জামানীর শাল্নুতান্ত্রিক একা 

সাধন দহজ ছিল। 



৮৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

ধরক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । তিনি স্তাক্সনি, হানোভার, ওয়াঁটে মবার্গ ও বেভেরিয়া; 

এই কয়েকটি রাজ্যের সহায়তায় এঁক্যবদ্ধ জা্ানীর এক পরিকল্পনা; 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু রাশিয়ার সাহাষ্যপুষ্ট আস্ট্রয়া এই 

পরিকল্পনার বিরে।ধিত৷ কর | অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়। এককভাবে ঘুদ্ধ ঘোষণ| করিতে 

সাহস পায় না । ফলে ১৮৫০ শ্রীষ্টাবে গলমুজের চুক্তি (09056170100, 06 010006হ), 

ছার! প্রাশিয়। অস্টিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য'হ়,। 
ওলমুজের চুক্তি প্রাশিয়ারি পক্ষে এক অপমানদনক চক্তি। এই অপমানের জন্য দায়ী 

ছিল প্রাশিয়ার সামরিক পক্তির দূর্বলতা । শাস্তিপৃণ উপায়ে জার্জান'2 এক্যসাধন সম্ভব 

নয় বলিয়। পরবতিকাগে বিসমাঁ'কর নেতৃত্বে 'প্রাশির। সামরিক শক্তি: নচান্যে জার্খানীর 

এঁক্য সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল । 

১৮৬১ শ্রীন্টান্দে চতর্থ ফরেডারিক উইলিয়মের মৃত্যু ঘটিলে হাহ।7 ভ্রাত। প্রথম 

উইন্িম গ্রাশি।: সিংাসনে আঙোহণ 

কনেন। তাহার! সিংহাসনে আনোহণের 

সাথে নাথে গ্রাঁশিয়ারি 

উতিলাসে নতুন 

অধ্যায় শুরু হ্য় 

তিনি 'প্রাশিয়াকে জার্জানীর ন্তত্ছে 

প্রতিঠিত করিনে চাঠিলেন। এই 

প্রথম উইলিয়মের অনন্ত তিনি প্রথমে 

সিংাসনে আনরাহণ টা শিয়া র সৈম্ত- 

বছিনীর সংখ]। বুদ্ধি 

ও আধুনিক অস্ত্রশন্ধে সুসজ্জিত করিতে 

চাহিলেন। কিন্ত 'গ্রাশিয়ার পাণামেণ্ট 

বিসমাক ব্যর়াধিক্যের অজুভাতে তাহার এই 

কাজে বাধ। দিয়াছিল । ফলে প্রাশিয়ায়£এক' শাঁসনতীন্ত্রিক অচল অবস্থার স্স্টি হয় । এমন 

অবস্থায় উইলিয়ম বিরক্ত-শেষ চেষ্টা 'হিসাঁবে হইয়। সিংহাসন ত্যাগ 

করিতে চাহিলেন'। কিন্তু'সামরিক মন্ত্রী ফন রুন (৬০৮৮ [২002) ও 

প্রধান সেনাপতি ফনমল্টকের * (৬০ 1০1০) পরামর্শে ১৮৬২ 

্ীস্টান্ধে অটে। ফন বিসমার্ককে (0600 01, 91957981010)' প্রধানমন্ত্রী (11171500- 

[1591061)0) পদে নিযুক্ত করেন। 

ওলমুজের চুক্তি 

এঁক্য আন্দোলনের 
নতুন প্যায় 

বিপমার্ক প্রাশিক্ার 
প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত 



বুহৎ রাষ্থবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৮৫ 

রাষ্ট্র পরিচালিন| সম্বন্ধে বিসমার্কের ধারণ| ছিল স্পষ্ট এবং দৃঢ। তিনি ঘোষণা 

“করিয়াছিলেন জামানীর এক্য সম্পাদন বক্তৃতা ঘার৷ ব| আইনসভা য় প্রস্তাব গ্রহণ ছার! 

গৃম্তব নয়। ইহ। সম্ভব একমাত্র সামরিক শক্তির ঘারাই |*% বিসমার্ক বিশ্বাস করিতেন 
রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব । রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি 

এতদিন সম্ভব হইয়াছে। অতএব প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে 

সমগ্র জার্ানীকে একতাধন্ধ কর|ই ছিল বিস্মাকের উদ্দেশ্ঠ। 
এইজন্ঠ দাঞ্জানী ইইভে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য ধিলোপ কর! প্রয়োজন। 

বিস্মাক উপলব্ধি করিলেন অস্ট্রিয়াকে জাগানীর নেতৃত্ব হইতে সরাইতে হইলে যুদ্ধ 
প্রয়োজন । স্থতরাং সাম'দক শন্তি সর কর। থিন্ষে ওয়োজন। এই উদ্দেশ্টে 

বিস্মার্ক প্রাশিয়াব গ্র-তনিপি মভা। বিরোধিত। উপেক্ষ। করিয়। সামারক এক্তি বুদ্ধির 

জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সোঁগাড় কগিলেন। ১৮৬২ হইতে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত প্রাশিয়ার 

প্রতিনিদি সভার নিষ্কক্ষ প্রতি বংসরই থাঁজেট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । আইনবহিভূতি 
উপায়ে অর্থ আদায়ের ছাঁর। প্রাশিয়ার দৈশ্যবাহিনী বস্মার্ক পুনগঠন করিয়াছিলেন। 

দামরিক ব্যবস্থ। সম্পূন হইলে বিস্বার্ক তাহার 81০০৭. ৪00 1007৮" নতি প্রয়োগ 

কনিতে অগ্রসর হইয়ছিলেন। হয় বৎসর মধ্যে (১৮৬৪-৭০ ) তিনি ডেনমার্ক, 

'অস্রিয়। € ফ্রান্সকে পযীজিত কবরয়া জামানার এঁক্যসাধন করিয়াছিলেন । 

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ (১৮৬৪)_ স্লেজ.ভিগংহল্স্টাইন্ সমন্া। (30019৪৮- 
'12-17101866]8) 08991070) 2 

টিসপা:কর নীতি ও 

উ/দগ্য 

শ্লেভভিগ২হফ্টাইন্ লমস্তাপ দাব্যনে বিস্দাক জার্জানার এক্য সাধনের প্রথম সুযোগ 
পাঁইলেন। এই দুইটি স্থান ছিন ডেনমার্কের অধীন কিন্ত হল্স্টাইন্ ছিল জার্ধান 
কন্ফেডারেশনের অন্ততুক্তি। ১০৫২ খ্রীস্টাব্বের গগন প্রোটোকোল (1,010 

6:০০০০৭1) ছার! স্থির হয় থে এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের শাসনাধীন থাকিলেও তাহাদের 

ডেনরাজ্যের অন্তভূক্তি কর। যাইবে ন। | কিন্ত ১৮৬৩ খ্রীস্টান্দে ডেনমার্কের পান্ধামেপ্ট 

এক নূতন শাসনতন্ত্র ধার এই ছুই স্থানের স্থায়ত্তশাসন ক্ষমত| সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিল 

এবং এই ছুই স্থানকে ডেনমার্কের সহিত যুক্ত করিবার কথ| ঘোষণ। করিল। এই 

ঘোষণার ফলে সমগ্র জার্নানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল ? কারণ এই ছুইটি 

মং £০)9 980 00996)0158 01 61,909 711) 12006 99 0901090 03 80699098 890৫ 

১৪০০৮ 26989101909 (09০ 988 179 10107)00£ ০1 1848 87)0 1849) ৮৪৮ ০ 19০৩ 

58250 1:0:১2৮-76:01091975 28196০7০8০০) 220569,, 2 262. 
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অঞ্চলে বহুসংখ্যক জার্ধান বাস করিত। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়! যৌথভাবে এই 
দুইটি অঞ্চল সংযুক্ত করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য ডেনমার্ককে নির্দেশ 
দিয়াছিল। ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ করিল তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার 

যুক্ত বাহিনী ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ। করিল (১৮৬৪ খ্রীস্টাব)। ডেনমার্ক 

পরাঁজিত হইল এবং এ বৎসরই ভিয়েনাঁর চুক্তি ছার! ঠ্লেজ উইগ -হল্ষ্টাইনের উপর 
অধিকার ত্যাগ করিতে বাঁধ্য হইল । ১৮৬৫ শ্রীস্টাবের গেস্টাইনের চক (00556100] 

04 0830917) ছারা ঠিক হয় ষে গ্লেজউইগ ও হলস্টাইনে প্রাশিয়। ও অস্ট্রিয়ার যুগ 

অধিকার থাঁকিবে কিন্তু হলস্ট/ইন থাঁকিবে অস্ট্িয়ার শাসনে এব শ্লেজউইগ থাকিবে 

প্রাশিয়ার অধীনে । গ্রাখিয়ার এলাক। দ্বার। পরিবেষ্টিত হলস্টাইনে। খাসনভার দেপ্ষা 

হয় অস্ট্টিয়াকে । ভখিষ্ঠতে যাহাতে অস্ট্িরা সাথে ব্বাদ কর! শায় সেদিকে নজর 
রাঁখিয়াই বিস্মার্ঁদ এইরূপ ব্যবস্থ। গ্রহণ করিয়াছিলেন । টিনি বশিয়াছিলেন 
সামস্নিকভাবে কাগজ দিয় অস্টিয়া-প্রাশিয়ার সম্পর্কেম ফাটল বন্ধ কর| হইয়াছে ।* 

অস্টরিয়। ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬) ($77860-7১7088819]। ৪2) 

গেস্টাইনে3 চুক্তি স্থায়া শইবে না মনে করির| লইয়। বিসমার্ক যুদ্ধে জনয প্রশ্থুত 
হইতে লাঁগিলেন। বিসমার্ক মনে করিতেন যে জাগানী হইতে অস্ট্িয়ীকে বিড 
ন| করিলে জার্গানীর এঁক্য সম্ভব নয়। এই উদ্দেষ্ঠে অস্ট্রিয়া] বিরদ্ধে যু কশিন! | 
পূর্বে তিনি অস্টিয়কে নিবান্ধব করিলেন । প্রথমে ফান্সের সম্রাট তুতীর নেপোলিয়ুনণ 

সাথে বিয়ার (818006হ) শাঁমক স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া অস্ট্রেগাশিয়। যু নিপেশ 

থাকার প্রতিশ্রতি আদায় করেন। ইতাপীকো ভেনিশিয়। প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়। 
নিজপক্ষে আনিয়াছিলেন | রাশিয়ার সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । এইভাবে অস্রিয়াকে 
সম্পূর্ণভাবে নিবান্বব করিয়। বিদ্মার্ক যুদ্ধ করিবার স্থনোগ খাভেন। ইততিমপ্যে ১৮৩৬ 
খরস্টাবে অস্টিয়। গ্লেজউইগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি জার্মান প্রতিনিধি সভার (19190 :নকট 
উপস্থিত করিয়াছিল । ।বস্মার্ক অস্ট্িয়াপ এই আচরণকে গেস্টাইন চুন্ছি্ঘ পরিপস্থ। 
বলিয়া ঘোষণ| করেন এবং চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে হলস্টাইনে সৈন্য পাঠাইয়! স্থানটি 
দখল করিয়! নিয়াছিলেন। ইহাতে অস্টরিয়। প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব করে যে সংবুক্ত 
রাষ্ট্রগুলির সেন্যবাহিনী প্রাশিয়ার বিক্দ্ধে পাঠান হউক। ইহাঁর উত্তরে প্রাণিয়। 
অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রাশিয়ার সেনানায়ক মোণ্টক (14101056)-এর 
সমর কৌশলে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া স্তাডোয় বা কণিগ্রযাৎস্ (3০9০9. 

দ ৮ড7৩ 00955 7089709:50. ০952 6159 0280163” ৪8১০ 70192081, [9৮910 20 269, 
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০ 1:0121882) নামক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধকে এই জন্য 'সাত 
সপ্তাহের যুদ্ধ” (56৮৪) ৬৬০০০, ৬/৪:) বল! হয়। প্রাগের 

প্রাগের গন্ধি , | 
[৩৪০ ৪৫ ৪২০ সন্ধি ুঃভ্েতে ০ 05980) ছারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। 

অস্টিয়াকে কোন স্থান হারাইতে হয় নাই বা তাহার নিকট হইতে 

কোন ক্ষতিপূরণ দাঁবি কর! হয় নাই। তাহার কারণ বিস্মার্কের নীতি ছিল 
আস্টয়াকে বন্ধুভাবাঁপন্ন রাখ| যাহাতে ভবিষ্যতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাহাষ্য লাভ 
করিতে পারে। কিন্তু অস্ট্ররিয়াকে জার্মীন কনফেডারেশন চিরকালের জন্য ত্যাগ 
করিতে হয় এবং জামানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব তাহাকে স্বীকার করিয়৷ নিতে হুইয়াছিল। 
গ্রাশিরার নেতৃত্বে একটি উত্তর জাধান রাষ্্রসংঘ' প্রতষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া ইতালীকে 

ভেনিসিয়। ছাড়িয়। দিয়াছিল | 

স্তাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্পৃণ ঘটন! । এই যুদ্ধ গ্রাশিয়া, 

অস্টরিয়!, ফ্রান্স এমন কি ই গরোপেব ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করিয়াছে । প্রথমত, 

অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে মধ্য ইওরোপের শক্তিসাম্যে এক বিরাট পরিবঙ্ন আসিয়াছিল। 

প্রাশিয়। ইওরোপের ইতিহাসে এক নতুন মর্ধাদ। পাইয়াছিল। প্রাশিয়ার সামরিক 

শক্তি সম্পর্কে ইগরোপীর দেশগুলির মধ্যে এক উচ্চ ধারণার হি হইয়াছিল। মধ্য 

ই€বৌপের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ভিযেন| হইতে বঝালিনে সরিয়। যায়। দ্বিতীয়ত, 

ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 'এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়। প্রাশিয়াকে জার্মানীর 

এ্লকাপথে অগ্রসর হইতে ফাভাঁষ্য করেন । ফলে তাহার মবাদ| ও প্রতিপত্তি বহু পরিমাণ 

কমিয়। যঃর। ফরাসী জাতি স্তাঁভোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়রি পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় 

বগিয়। মনে করিয়াছিল । তৃতীয়ত, এই ঘুদ্ধের ফলে ইতালির 

এঁক্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র রোম ও ট্রেনটিনো 

(5760০) ইন্হীলির বাহিরে ছিল। তৃতীয়ত, গ্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও 

এই যুদ্ধের গুরুত্ব নেহাত কম নয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ বিসমার্কের নীতির সাফল্যের 

এক চমকপ্রদ নিদর্শন হিসাবে ধর| হয় । ফলে বিসমার্কের প্রতি জানান জাতির আশন্ুগত্য 

ও আন্ধার সৃষ্টি হয়। সর্বশেবে এই যুন্ধে পরাজয়ের ফলে অস্টরিয়। মামাজ্যের আভ্যন্তরীণ 

পরিবঙ্ম হয় এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দৈতরাজ্য (108৪]€ 

007205) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল কারণের জন্য স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপের 

ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়! বল। তইয় থাকে । 

হ্যাডোর। যুদ্ধে গুরুত 

ফান ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ ১৮৭০ (8 751799-0১78089181 ড/৪:) 2 ফ্রান্স ও 
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প্রাশিয়ার যুদ্ধের প্রত কারণ আমর। ১৮৬৬ শ্রীস্টাবে স্যাঁডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার 
ধিজরের মধ্যেই দেখিতে পাই। অস্ট্রিয়ার পরাজয় এবং 

০ প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মধ্য ইওরোপের শক্তিসাম্য 

নষ্ট করিয়। দিয়াছিল। ইহাতে এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী জাতির নিকট 

ফ্রান্সের পরাজয়ের মামিল বঙ্গিয়। মনে করা হইয়াছিল । * ফলে পরবর্তী চারিব্সর 
(১৮৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ফ্রান্স ৪ রাশিয়ার মধো এক প্রতিদ্বন্বিতার ভাব জাগিয়া 

উঠিয়াহিল। 'এই ছুই দেশের জননাধারণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে শেষ 

প্যস্ত এই ছুই দেশের মধ্য যুদ্ধ বাঁখিবেই | 

বিসমার্কও এবিধয়ে হহার আত্মজীধনীতে লিখিয়াছেন যে জার্জানীর এঁক্য 

সাধনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাখ্য়ান যু্ধ অবশ্ঠস্তাবী !ঞক্ কারণ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর 
জার্মীন রাষ্ীসংঘেব সহিত দক্ষিণ জার্দানীর অংশগুলির সংযুক্তি ফ্রান্দ কখনও ঘটিতে 
দিবে না। সুতরাং ফান্সের সতিত যুদ্ধের বিষরে নিশ্চিত হইয়! বিসমার্দ এমন অবস্থায় 
স্থঠি করিতে চাহিলেন যাহাতে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁধণ| করে। এইরূপ 
করিতে 'পাদ্সিলে ই ওরোপীয় রাষ্্রগুলির ছনমাধারণের মনে প্রাশিয়। আত্মরক্ষার্থে যুন্ে 
নামিতে বাধ্য ৪ইরাছে এই ধাণণ। স্থষ্টি হইবে। ইহ। ছাড়াও দক্ষিণ জার্সানীর রাজ্যগুলির 
মধ্যে উত্তর-জার্গানীর সহিত যুক্ত হওয়ার গ্রারোজনীয় জাতীয়ত,বোঁধ জাগাইবার জন্য 
ফ্রান্স কর্তৃক প্রািয়৷ আক্রান্ত হইয়াছে এই অবস্থ। স্থ্টি কর বিম.মার্ক উচিত মনে 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে ( ১৮৭০ ) খ্রীস্টান ফান্সের পররাষ্ট্রমনত্র "ছিলেন গ্রামোন্টের 
ডিউক (0916 ০ 01917000) ৷ ভিনি প্রাশিয়ার প্রতি শন্রভাবাপন্ন ছিলেন । রাঁজ- 

নীতিক হিসাবেও তাহার দৃদুষ্টি বা বচক্ষণত। বেশী ছিল ন।। ফলে বিস্মার্ক এবং 

গ্রামোণ্টের মনো যুন্দের কারণ খাঁজিতে ধেশী দের” ইল না। 

ঘে ঘটনা উপলক্ষ করিয়। প্রাশিয়। এবং ফান্সের মধ্যে যুদ্ধের দামাম। বাঁজিয়। 
উঠিয়াছিল'তাহা ৮ইল স্পেনেস উত্তরাধিকারের নমস্তা। ৷ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্পেনে এক 
বিুতোত দেখা দেয় । এই বিদ্রোহের ফলে স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে সিংহাসন ত্যাগ 
করিতে হয়। স্পেনের সাময়িক সবকার (05151077981 00561000600 প্রাশিয়ার 

রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের ।সংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল। 

» 516 আ৪৪ 0185১09 জ1)0 ৪9 06198590 &৮ 980০8”-1১197৪ 10৩ 8:৩৮৪11% ৮. 2২] 
ক 10086 5 ৪৮ আট (5005 0810 830০990 69 ৪: 100 & 0969 195 20. 6৩ 
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বৃহৎ রা্রবর্গের পারস্পারিক সম্পর্ক ৮৯ 

কিন্তু ফ্রান্স ইহার বিরোধিত| করিয়াছিল। গ্রামোণ্ট ফ্রান্সের আইন সভায় ঘোষণা! 
করিয়াছিলেন যে লিংপোন্ডের সিংহাসনে আরোহণ ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী এবং 

. ক্কধ  ফ্রান্স ইহ। কখনও মাণিয়। লইবে না। এইরূপ অবস্থায় লিওপো, 

5 নিজ দাবি প্রত্যাহার করিরাছিদ্েন। ফলে সাময়িকভাবে ফ্রান্স 
ও প্রাশিয়ার বিবাদের আশঙ্ক। দুরীভূত হয়। 'কন্ত খ্সিমার্ক এই 

পরিস্থিতি পছন্দ করিলেন ন|। তাহার'উদ্দেশ্ত ছিল ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিয়। জালানীর 

এক্য সম্পূর্ণ করা । বিসমাঁবের অন্তরোধে স্পেন সরকার পুনরায় লিওপোল্কে সিংহাসনে 

আরোহণ করিতে অনুরোধ জানাইল | হিসমার্কের বৃটকৌশলে গিওপোন্ড এইবার 

স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে রাজ হইলেন । কিন্তু ফরাসী জাতির মধ্যে এই 

বষয় লইয়। এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। গ্রামোণ্ট ।লওপোন্ডের স্পেনের 

সিংহাঁসন লাভে বাপাদান করিবার জন্য দরপ্রততিজ্ঞ হইলেন। ফরাসী সরকার বালিনে 

অবস্থিত করাশী দূ কাউণ্ বেনিদিতিকে (0080৮ 821790106) রাজ! উইলিয়মের 

নিকট এই দাবি উত্থাপন করিতে খলিল যে ঠিনি যেন গিএপোল্ছের স্পেনের পিংহাসন 

আরোহণ সমর্থন ন। করেন। বেনিদিতি এএস্ 4003) নামক স্থানে রাজ! প্রথম 

উইলিমের সঠিত সাক্ষাৎ করেন এবং লিওপোল্ডের সিংহাসন আ।বোভণ প্রত্যাহার করার 

জন্য অনরোধ করেন। কিন্ত প্রথম উইপিয়ং তাঁভার আঙ্মায় ণিএপোল্ডের দিংহাসন 

আরোহণে বাঁধ! দিতে অস্কার করিলেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দু্রকে উপযুক্ত 

সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১৩ই জুলাই ১৮৭০ খ্রীষ্টাঞ্ডে ফরাসী রাঁজদূতের সাথে 
প্রা'শয়ার রাভার এই সান্গীংকাঁর টেলিগ্রামে বিস্দার্ককে জানান হর এবং ভাহাকে ইহ। 

সংবাদপত্রে ছাঁপাইবাঁর ক্ষমতা দেএ়। ০ । এদিন বাহিত বিসমার্ক 

যখন 'প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী রূন (7২০02) ও জেনারেল মোণ্টক (10০10) 

এর সাথে সান্গ্যভোজনে বসিয়াছেন হঙখন রাজ উইইলিয়মের টেলিগ্রাম তাগাত্র নিকট 

পৌঁছে । বিস্মার্ক মোল্টক ৭ রুনের সাথে পরমির্শ কণিয। এমস্ টেলিগ্রামের কতক 
অংশ বাদ দিয়। প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন । এইছানে বাদ দিয়। 'এমস্ টেলিগ্রাম 

প্রকাশ করিলে ফ্রান্সের আজ্মমর্ধাদায় আঘাহ লাগিবে এবং হদ্ধের জষ্টি হইবে বিস্মাককের 

এইরূপ আশ| ছল । পরের দিন পর্িবঠিত এমস্ টেশিগ্রান প্রাশিয়ার এবং ফ্রান্সের 
সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাখিত হইল । মৃদগ টে.লগ্রামের কহক অংখ বাদ দিয় প্রকাশ : 

করিবার কলে উহার অর্থ এইরপ হইল ফে বেনিদিতি প্রাখিয়ার রাঙ্তার নিকট 

হইবে, হোহেঞ্জলার্ণ পরিবার কোনকালেই স্পেনের সিংহাসন দাবি করিতে পারিবে 

না এই প্রতিশ্ররতি আদীয় করিতে গিয়। অপমানিত হইয়াছেন । 

এমস্ টেলিগ্রাম 



৯০ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

এই টেলিগ্রাম প্রকাশের ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাঁর দাবি 
উঠিল। ইহাই ধিস্মার্কের অভিপ্রেত ছিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধের 

ইচ্ছ| ন| থাকিলে জনসাধারণের যুদ্ধের দাবি 'এবং গ্রামোপ্টের বুদ্ধ ঘোষ্নীর আকাঙ্ক। 
শেষ পৰস্ত জরী হয়। ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ প্রীস্টাৰে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। 

করে| ভার্নানীতে এই যুন্ধ ব্যাপক উদ্দীপনার স্যষ্টি করে। দক্ষিণ জার্মীনর রাজ্যগুলিও 

ফরাসী সরকার কর্তৃক 'প্রাশিয়ার রাজার নিকট লি ৪পোন্ডের স্পেশীয় উদ্তরাণিকার সমর্থন 

ন| করিবার প্রতিশ্রাতি গ্রহণের চেষ্টাকে অন্যায় আচরণ ঝলিয়। ধনে করিয়াছিল। 

বিসমার্কের কটনৈতিক চাদে ততীয় নেপোপিয়নের এক্যবদ্ধ জার্জানীর সহিত যুদ্ধে গিপ 

হইতে হঘ়; উপরন্ত বিসমার্ এই যুছে। ফ্রান্সকে নিবান্দব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ফ্রান্স বেনজিয়াম দখল করিতে চায় এরকম প্রাশিয। এবং ফ্রান্সের মপো এক নন্দির খনড| 
বিস্মার্ক গ্রকাশ করেন যাহার কনে ইংলগু অসন্থষ্ট হয় এব. নিরপেক্ষত; ন'তি অবলম্বন 
করে। ফান্স অস্ট্রিয়ার মিত্রত। আশা করিয়াছিল কিন্তু বিস্মার্ক পুবেই রাশিয়ার সহিত 

বন্ধত্ত স্বপন করিয়াছিলেন ফলে গাশিয়। অস্টি য়। আক্রমণ করিবে ভগ্ন দেখাইলে অষ্টিয। 
নিরপেক্ষ নীতি গুহণ করিল । ইটা, রোম লাভ করিবার জাশায় একই নীতি 

অবলম্বন কগিয়াছিল। 

সৈ্তবাচিন নন পান যুক্ে শিপু এইল | পি ফরাস- পৈগবাহিনী যুন্ধের ভন্যা উপযুক্ত 
ভাবে প্র্থহগ হিল ন। | যুগ আন্ত ভপদ্ারি পুল মুগ পাস্ত তাহাদেন যুদ্ধর সাছসরঞ্জীম 

ও অন্যান্া নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিন রা পরিলক্ষিত ইইয়াহিল। এমন অবস্থায় 

মুন, আএস্ত হ ওয়ার সাথে সাথেই ফ্রান্সের দেগ্দাহিরন। প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হইতে 

নাঁগিল। এয়র্থ রা ৬৬০৮১), শ্দিকেরেন। (51002াভাও ), 

গ্রা/ভেলেণ (028৮6100)6 ) এর যুঙ্গে ফরাসী সৈনবা,হনী 

প্রাশিয়ার হস্তে উপযুঁপরি পরাজিত হয়| প্রাশিয়ার সেনাপতি মোণ্টকের সমরকৌশলে 
ফ্রান্সের সেনাপতি ম্যাকমেহন (15০ 1081)010) বারবার পায় স্বীকার করতে বাধ্য 

হইলেন এবং অবণেষে ১৮৭০ খ্রীষ্ট।ন্দেন ১ল। সেপ্টেম্বর সেডানের (99৫22) যুদ্ধে ফরাসী 

সৈম্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় ।% পরদিন ফরাস; সৈন্যবাহিনী জানান বাহিনীর 
নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সমর তৃউয় নেপোলিছ্ন স্বরং বন্দী হন। এই সংবাদ 

ফ্রান্সে পৌছিবার সাথে সাথে এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয় । প্যারিসের জনত। গেম্েট। 

স্পেনের «্দ্ৰী 
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বৃহৎ রা্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৯১ 

(0521059068), জুলে ফেবার (0165 516) এবং জুলেফেরীর (9193 ঢা) 

নেতৃত্বে পিতীয় সাম্রাজ্যের অধসান ঘটাইয়৷ পুনরায় ফ্রাম্পকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়। 
ঘোষণ| করে ; স্্লাই প্রজাতা্থ্িক সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়! অবশেষে ১৮৭১ 
শ্ীস্টাবের ২৬শে কেব্রুয়ারী ভাসণই-এর সঙ্গি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। 

অবশেষে এ বখ্সর মে মাসে ফ্রান্ধফোটের সন্থি (15905 ০: 

ঢ90110 দ্বার! দুই দেশের মধো শস্তি স্থাপিত হয় 1 এই 
সন্ধির শঠা্ঘঘারী ফ্রান্স প্রাশ্দিকে আলসেস্ ৪ লোরেন এব; ইহাদের অন্তর্গত মেৎস 
(41০02) দর্গটি ও স্টাস্বার্গ (50:990018) হক্তান্তরিত কগিতে বারা হয় । ইভ] ভিন্ন যুদ্ধের 

ক্ষাতপুওণ শ্ক্জপ তিনব্খসরের হলো পাঁচশত কোটি ফ্রী দিতে হা রুত হয়। য্দিন ন। কু 
ক্ষ।তপুরণ দেতয়। হর ভদ্নি গন্য়ার এক নামরিক খাহিন' ফ্রান্সের খরচে ফ্রান্সে 
অবস্থান কদিবে এই বাবস্থ। করা হয়। 

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধির শর্ত । 

রা কান্ছে।-প্রাশিয়ান বৃদ্ধে ফলাকল ই রোগের ইতিহাসে সদুরপ্রসারী সা 
সি হস 

প্রথমত এই মুগ্গের ফলে জ্রান্সে ধ দিত ঘুঝমুঃজের গন ঘটিল নাঃ ফ্রান্স রা 

. রাজতন্থ চিরদিনের জনা বিদায় নিল «নং প্রান্ত স্কাধীভাবে 
ফ'ক্কো-তশিষাণ ঘদ্ধের। ্ রা 
ফঙ্গাফল গ্রাতিষঠিভ ইল । ফ্রান্স হইত আসেস-লোরেন কাঁড়িয়া নিয়। 

জার্মানীর অন্তরন্ু করার ফলে ফ্রান্সের 025 ্রাঙ্ধান বিছে 

হয়| ফন্স তাঁভার পরাজয়ের গ্রাশি ভুলিতে পাপিল ন। ঘাহান ফলে ভবিঘাতে পুনরাধ় 
উত্তয়ের মখো যুদ্ধ অশিবাধ হয় । 

ঞ 

প্তযত, এই বঙ্গের ফলে জাগানীর এক) সপন মন্পূণ হয় এবং পশিয়ার। নেততে 

নৃহন 514 1ন সাধাজ্া প্রতি হয় | ১৮৭১ শ্ীস্টান্দের ১৮ই গয়না জাঙানার রান্যবগ 

ও দেন্/নাসুকদের সম্মুখে ভাষাই আীজপ্রাসাদে পদ উইদিস্রম জাঙ্ানীন সঘ।ট বলিয়। 
থেবিহ হন। 

তডসত, এই যুদে পায়ের ফলে ফান্স রোম হইতে করম সৈহ। অপসারণ করিলে 

ইত।পি রোম দখল করে ফাদে ইতাপির শ্রক। সম্পূন হয়। 

চতর্দত, ফ্রাঙ্কে-প্রাশিয়ান সন্ধে যোগ শিয়া জাশ্যার জার গিউীয় আলেকছা গার 

১৮৫৬ গ্রীস্টাব্দের প্যারিস ট্ এ$গুশি ভার্িতে সহসা হন | তিনি কুঞ্চসাগরে 

পুনরায় এ।শিরার নৌশক্তি বুখ্ধি করেন এবং পিবাংস্টাপোদের (989০9০০০1) দুর্গ 

স্বরক্ষিত করেন । ফলে নিকট প্রাচ্য নমশ্য। (৩৪ ছ.85৩0) 035650107) পুনরায় জটিল 

হইয়াছিল । 
এইভাবে ফ্রাঙ্কে।-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ইওরোপের' ইতিহাসে একটি নতুন যুগের স্থচনা। 



৯২ আঁধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

করে। এই যুদ্ধ ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে রাষ্ট্রের তাঙ্গাগড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য । 
ইহার ফলে ইওরোপের রাজনীতি ভবিষ্যতে অনেকট। যুন্ধভীতি ছারা পরিচাপিশ হইপ্না- 
ছিল। ইওরোপের বৃহত রাষ্টগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতির ভিত্তি বলিয়৷ ফঁছ করিয়াছিল 
এবং কুটনীতিকে ই ৪রোপের শাস্তি রক্ষার জন্য ব্যবহার না করিয়! নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির 

জন্য এ্রয়োগ করিয়াছিল * 

ক. 1159 £০991101733১08 01 19৬০ 0০%628 099 490100090 60 ৬৪: 89 80, 96090:159 

17)8600009186 01 19060100891 1901195 7) 00. 00 01191000900 88 0 700987)3 7500 0৫ 10৬91910 0159 

[09৪০০৪৮৮0৩০ 01 10291081086 800. চ10515 000501116193 ৪9 89 6০ 1910 6106 00830109010 

8,0%91689898+_-108510 11701980109 “190:0109 ৪1)09 1২919০16018, ১ 998 

অনুশীলনী 
1..19190039 6009 09009 01 609 [2869০ (30898102) ০0 0159 61709 ০৫ 09 0907615 

,0£ 6109 07100981) 16: 

(ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আস্ত ইইবার পুবে নিকট প্রাচ্য সমস্তাটি কি রকম ছিল আলা$ন| কর ।) 
(পৃঃ 1৯-৬০ ) 

2. $1016 909 609 85999 01 0109 020980, ৬: 5109. 1056 919 168 90015 ? 

(ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ক'রণ এবং ফলাফল 1ক কি 1) (পৃঃ ৬১৬৮), 

3. 10180599 6789 ০0000086009 21 10101 00999002061 [0770819 08009 18৮0 85015697098. 

(কি পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হ্ইয়া ছল আলোচন। কর।) ( পৃঃ ৬৫-৬৬) 

4, 199801109 609 100119 1)০9110) (১ ০10০1901711]. 

(তৃত্তীয় নেপোলিরনের আভ্যন্তরীণ নতি বর্ণনা কর) (পৃঃ ৬৬-৬৮) 

6, 0৮৬9 9 86909010001 (159 0/9181 70119$ 01 ২80০1607 111. 

(তৃতীয় নেপো লয়নের খৈদেশিক নী!ত সম্বন্ধে আলোচন] কর।) ( পৃঃ ৬*-১১) 

6, 78৪61200569 6110 59151095801 81822111 83)0 0৮০৮ ০ 0189 9089 01 [11182) 

২001906101৮, 

(ইতালীর একা আন্দোলনে ম্যা্থস ন এবং কাভুরের অধ্দানের মুলযাযফন কর) (পৃঃ ৭২-৭৯ ) 
পু. 09০0 78 01)9 10001082 00 25039 11) 162৮15- 19018) 

(কাতূরকে বতমাঁন ইতালী নিমা '1+ল। যার” বাশ! কর) ০2 
8. 08৮ 7042৮ 010. 00100581903 [1.5 ৮) 119 ৮0065179007 1090180 15110918100 2 

(ইতালীর স্বাধ'নত1 আন্দোলনে গাা বনন্ডির কি ভূমিকা ছিল 1) (পৃঃ ৭৮-৮০ ) 

9, 10830093 128 02162 0109 2158601% 0 01১9 (39720820, (28180801070, 

(সংক্ষেপে জামণনীর এঁকা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচন। কর ।) (পৃঃ ৮*-৯১) 

80. 709 10 13490009100 01156 6000 156 01015056108 ০01 036100925 ? | 

(কিভাবে বিনমার্ক জ'মণানীর এক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বর্ণনা কর |) (পৃঃ ৮৪৯১) 



স্&া : রোগের বৃহ রাষটরগুনির আত্ন্তরীণ 
নবম অধ্যায়. ৫ সী নাতি 

(1910 17010106211 ১109 গ্রা।0 1196 

১5৩1০) 01 4৯111910005) 

ফাঙ্ছে-প্রাশিয়ার যুদ্ধের অবসানে উনবিংশ শতাঁবীর শেষভাগে যে তিনটি বুঃং রাষ্ট্রের 

ঘটনাবল ইগরৌপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করিয়াছে উহ্বার। হইল জার্গানী ফ্রান্স এবং 
রাশ্য়। 

বিসমার্ক এবং দ্বিতীয় উইলিয়ামের শীসনাধীনে জার্মানী (০805 
10061 01501901200 11118) 1) 

নিসগার্কের রী জীর্মানী €১৮৭১-১৮৯০ )১ ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ 

খরীস্টান্দ পযস্ত জীর্জানীই ইঞ্খোপে আধিপভা বিগ্তার করিয়। বাখিযাহন | ++ 
এক্যব টা রাজ্য সংগঠন করি! বিস্মার্ক ১৮৭১-১৮৯০ গ্রীস্টা্ পযন্ত 

জার্শীনীর চ্যান্সেশার পদে অধিষ্ঠিত থকেন। এই দ্ধ পুড়ি 
ধিসম!কের প্ররাসট্র নে রর চিত 
শির ব্সর িশি পররাষ্ট ক্ষেত্রে ইওরোপের রাজনীতির নিয়ামক 

স্বরূপ ছিলেন এবং অভান্তরাণ ক্ষেত্রে স্ধৈরাচারী মাঠি গ্রহণ 

করেন । জার্ধীনীর এঁক্য সম্পাদন করিবার ভন্য স্ডোনের বুদ্ধ পযন্ত নিস্মার্কের 

যুদ্ধণীতি অনুসরণ কর| প্রয়োজন ছিল কিছু জাান'ব এক্যসম্পন্ন 
রর এরি হওয়ার সাথে সাথে তিনি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা এবং 

জার্মান সাম্রাজ্কে নুমহত ৪ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত 

করিতে মনোধেগী হইয়াছিলেন । 

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ১৮৭১ খ্রীস্টাক হইতে বিস্মার্কের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রাম্সকে নিবান্ধব 

| অবস্থায় রাখ। এবং অপরদিকে জার্মানীর খিত্রশক্তি বৃদ্ধি কর । 

রর 2 ফ্রান্সের মধাদা ক্ষুপ্ন করিয়াই জার্ধানীর একা সম্পাদিত হইয়াছিল । 

অতএব ফ্রান্স এই পরাজরের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ 

খুঁজিবে এই আশঙ্ক। করিয়! বিস্মার্ক কূটনৈতিক নী'তিদবার। ফ্রান্সকে ই ওরোপে মি্রহীন 

স্পা 

59925 595 89005.0690 & 00200108776 89৮9" 01 1501019৩ 1০20 1874 ৮০ 089 
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৯৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

.করিয়। রাখিতে চাঠিয়াছিলেন । এই উদ্দেস্টে বিস্মার্ক জার্ধানী এক “পরিতৃপ্ত দেশ" 

(9809050 0০আ/5) অর্থাৎ জার্মানীর পক্ষে আর রাজ্যবুদ্ধি 

জার্মানী পরিতৃপ্তদেশ প্রয়োজন নাই ইহা ঘোষণ। করিলেন। কিনে দাথে ফ্রান্স 
বলিয়। ঘোষণ! 

যেন যুদ্ধ হষ্টি ন। করতে পারে সেইজন্য ইওরোপীয় প্রধান 

রাধগুপ্লর সাথে মিত্র স্থাপনের চে্ঈ। ক।রনেন। স্তাঁডোয়ার যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার 
প্রত 'তনি যে সদয় ব্যবহার করিয়া,ইলেন তাহাতে অস্ট্রিয়া তাইীর নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। 

অপর দকে রাশিয়া৪ তাহার প্রতি বন্দুভাবাপম্ন ছিল। ফলে ১৮৭৩ খ্ীস্টান্ে তিনি 

বাঁগিনে জার্মানী, রাশিয়। ও 'মট্রিয়ার এক বৈঠক ডাকলেন এবং কুটনী তিদ্বার 
অস্ট্রিয়। ও রাশিয়। এই হই পরম্পরবিরোধী দেশকে জার্মানীর সহিত এক মৈত্রী চুক্তি 

স্বাক্ষর করাইলেন। এই টুক্তিকে ড্রেইকাইজারবুপ্ত” 

হি 9০৫ (05109152058) ব। তিন সম্রাটের চুক” বলা হয়। এই 

তিন সম্রাটের চুক্তি চূ.ক্ত বালিন কংগ্রেস পধন্থ স্থায়ী ছল। .কন্ত বাঁনিন কংগ্রেসে 
বিস্মার্টের সভাপ/তত্বে ইউরোপীয় শ.ক্তগু লি রাশিয়াকে তুরস্ক 

সাম্রাজ্য হইতে ন্তাঁন স্টিকানে। (0:58 ০0৫ 5820. 95190) সান্ধর দারা লন্ক 
স্থযৌগ স্ত।বধা হইতে বঞ্চত ক রয়াইল। ইহার ফলে রাঁশেয়। বিস্মার্কের উপর 

অসন্ধষ্ট হইল এবং তিন সম্রাটের চুক্তি পরত্যাগ করল । 

কন্তধ কুটনৈইতক 'বশ্যার্ক ইঠাঁতে ভীত না হইয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্গান'র 

শংক্ত দুঢ ক।রবার উদ্দেশ্যে অন ্ট্রয়ার সহিত একটি ছি-শক্তি চক্তি 

্ (2991 4£১11121)০9) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯) | এই চক্র শত 

ঘবি-শক্তি চুক্তি অন্ঠষায়ী জার্ানী 'ও অস্টরিয়। সম্ভাব্য আক্রমণের-বিরুদ্ধে পরস্পরকে 
রক্ষ। ক.রতে প্রতিশ্রুত হইল । 

(তিন বত্সর পর বিস্মা্ক ফ্রান্সকে টিউনিস্ (70:19) নামক স্থানটি দখল করিতে 

উৎসাহিত করিলে ইতাঁপী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিত। দেখ। দেয়। এই বিরোধিতার 

স্থযোগ লইয়। বিস্মার্ক ইতালীকে বহুদিনের শক্র অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া 
“দ্বিশক্তি চক্তি' (0951 4£১11202)-তে যোগদান করিতে শ্বীকার 

করাইলেন। ফলে “দ্বশক্তি চুক্তি ত্রি-শক্তি চুক্তিতে (705 

ত্রিশক্তি চুক্তি 4১1017০০)-এ পরিণত হইল । এই চুক্তির দ্বারা জার্মানী, ইতালি ও 

অস্ট্রিয়া এই তিনটি দেশ ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা 

. করিতে প্রতিশ্রুত হইল। 

ইংলগ্ডের সাথেও বিসমার্ক বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ইংলগের 

10091 4৯111918099 

পু" ০119 411181)99 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্্রগুলির আত্যস্তরীণ ও মৈত্রী নীতি ৯৫ 

মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জার্ানী উপনিবেশ চাঁয় ন। বলয়! ঘোষণ। করিলেন । 

উহাতে একদিকে ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের মন্যে খক্রতা সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে জার্মানীর সাথে 

ইংলগ্ের সম্পর্ক হয় । 

বসরা সাময়িকভাবে 'বস্মার্ক তিন সম্রাটের চুক্তি (01515915270070) 

পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হন কিন্তু ১৮০৪-৮৫ ্রীস্টাবে উহা! ভাঙ্গিয়। যায়। রাশিয়া 
ও অনার মধো যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। থিসমার্ক দেখিলেন যে অগ্নিয়। ও 

রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অস্ট্ট্য়ার মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানীর 

2 বিরুদ্ধেও রাশিয়া যু ঘোষণ। ক'রতে পারে। ইহ। ছাড়া 

যা রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করয়। রাখিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে 
রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি 

'মত্রতী স্তাপশের, সম্ভাবন। আছে। এইমব বিবেচনা ক.রয়। 

বিষমার্ন কটকৌশল দ্বারা রাশিয়াকে জার্মানীর সহিত রি-ইন্পিওরেন্স 
(7২০10750181)0০ 771০819) নামে এক গোপন চুক্ত স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইলেন । 

এই চূক্তি দ্বার তীয় কোন ব্রাষ্্ী দ্বারা আক্রান্ত হইলে বাখিয়। ব| জার্মানী পরম্পর 

সাহাধ্যমূলক :নরপেক্ষত। (825৬০1200 ০0011) অবশগ্বন করিতে স্বীকৃত হইল । 

এইভাবে বিস্মার্ক বিভন্ন চুক্তির মাধ্যমে 'প্রথমত, আস্ট্টিয়ার আক্রমণের [বিরুদ্ধে 

রাশিয়ার নিরপেক্ষতা ; দৃতীয়ত, রাশিয়ার আক্রমণের 'বরুদ্ধে আব্য়ার নিরপেক্ষত। 

তৃতীয়ত, ফরাসী আক্রমণের 'বরুদ্ধে ইতালির সহায়ত। ; এবং চতুর্থত, খাঁশিয়।" ও 

ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণের বুন্ধে অস্ট্্িয়৷ ও ইতালির সাহাযালাভের খ্যবস্থ। করিলেন । 

দীর্ঘ কুড় বংসর ( ১৮৭১-৯০ খ্রীস্টী্ে ). জার্ানীর স্বার্থ সন্ধির 

' কুটকৌশল নীতিকে উদ্দেশ্টে ইণ্ুরোগীয় শক্কিগুলীকে এমন এক জটিল 'চুক্তির জালে 
রর রা (তিনি আবদ্ধ রাখয়া।ছলেন যাহার ফলে ফ্রন্ম স্ডোনের যুদ্ধের 

পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কোন স্থযোগ পাইল না। ইওরোপের 
' শান্তও নষ্ট হইল না। রাজনীতি এবং কুটকৌশলকে তিনি শিল্পে পরিণত করিয়া লেন 

যাহার প্রধান শিল্পী তিনি নিজে ছিলেন। একমাত্র বিস্মার্কই 
' বাঁলিন ইউরোপের যাঁদুকরের মত চাতুরি দ্বারা অস্টিয়া, রাশিয়া ইতালি ফ্রান্স ও 

এ ইংলগড এই পাঁচটি দেশের তিনটিকে নিজপক্ষে রাখিতে এবং 

অপর ছুটিকে পরম্পর বিচ্ছিন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। *্ তাহার সময়ে বালিন 
আআ 
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৯৬. আধুনিক ইওরোপ ওবিশ্ব ইতিহাস . 

ইওরোপের রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং জার্ধানী তথন ইওরোপের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেশরূপে স্বীকৃত হয় । 

ইহা মনে রাঁখিতে হইবে বিস্মার্ক যতদিন জার্মানীর চ্যান্দেলাসীরীপিদে প্রতিঠিত 
ছিলেন ততদিনই তিনি মিত্রভামূলক চুক্তির ছ্ার| ইও্ডরোপের শাস্তি বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পদত্যাগের পরেই ভীহার স্থাপিত মৈত্রী-নীতি 

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। তাহার কারণ প্রথমত; তাহার জটিসতাপূর্ণ মিত্রতাচুক্তি 
বিসমার্বের ন্যায় কুটকৌশলী যাহুকরভিন্ন পরিচালন| কর। সম্ভব ছিল ন।। বিসমার্কের 
পদত্যাগের পরবণ্া চব্বিশ বৎসরের ( ১৮৯০-১৯১৪ ) চাঁরিজন চ্যান্সেলারের মধ্যে 

কেহই বিস্মার্কের ন্যায় কূটকৌশনী ছিলেন ন|। ফলে বিসমীর্ক স্থাপিত মৈত্রী চুক্তি 

লোপ পাইল। রা 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিস্মার্ক দীর্ঘ কুড়ি বখসর অগ্রতিহত ক্ষমত! ভোগ করিয়া।ছলেন 

এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি জার্মান সাম্রাজ্যকে সুসংহত এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 

উন্নত করতে সর্বদা চে! করয়াছিলেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী 

5 অভাশ্ত- [ছিলেন ন।। সাম্রাজ্যের কাধনির্বাহক খিভাঁগ সম্রাট ও তাহার 
্ চ্যান্সেলারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যন্ত ছল। চ্যান্সেলার ভাঁছার 

কাধাবলার জন্য সমাটের নিকট দীয়ী ।ইলেন। কেন্দ্রীয় ছুইটি 

আভাগ্ব'ণ শাতর আইনসভা ।ইল। একর নাম “বুঝ্ডেসরাখ, (901392550)) 

ও অপরটির নাঁঘ “রাইক্স্টাগ, (8২5157505) | “বুঝ্ডেসরাখ, ছল 

জাম?ন সাগ্রাজাকে জীর্মনীর 'বাভন্ন অংকে” হজগণের ব্য.ক্গভ গ্রতনি'ধদের সভা । 

ও রে ডঃ রা ইক্ষ্টাগ্ (9.0:5656 ছিল সমগ্র জার্ানীর জনসাধারণের 

ৃ প্রতিনধিসভা। এই প্রতিনিধিমভার আইন প্রণয়নের 

হি ক্ষমতা ছিল? কিন্তু চ্যান্সেলারকে তীহার কাধাঁদির জন্য জবাবদিহি 

করতে পারত ন।। 

নাঁয়াজ্কে সুসংহত ক'রবার 'জন্য ।বস্নার্ক সমগ্র দেশে রেলপথের প্রসার 

করলেন এবং একই ধাতুর মুদ্! সবত্র প্রচলিত করিয়া/ছলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 

ই ম্পরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি জাতীয় ব্যাঞ্ধ স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে একই 

আইন ব্যবস্থা প্রচলন কর। হইঘ্াছিল। জ্ার্মীন সাম্রাজ্যের: শিল্পকে “উন্নত করিবার 

জন্য বিস্মার্ক সংরক্ষণ-নযাত (01০5 ০ 006৪০697) গ্রহণ 

করেন। পূর্বে জার্মানীতে বিদেশী জিনিসের উপর অতি সামান্যই 

শুস্ক স্থাপন করা হুইত। বিস্মার্ক এই শুক্কের পরিমাণ বছগুণে বৃদ্ধি করিয়৷ দেশীয় 

শিলপ-সংরক্ষণ নীতি 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ মৈত্রী ও নীতি ৯৭ 

শিল্পকে সংরক্ষণ দান করেন। ইহার ফলে শুশ্কলন্ধ অর্থ হইতে সরকারী আয় যেমন 
বৃদ্ধি পাইল, দেশীয় শিল্প তেমন গড়িয়া উঠিতে লাগিল । এক বৎসরের মধ্যে জার্ান 
শিল্পের যে অন্তু উন্নতি হয় তাহ। বিস্মার্কের সংরক্ষণ নীতির সাফল্য প্রমাণিত 
করয়া'ছল। 

জাানীর এঁক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী কয়েক বংসরের মধ্যে রাষ্ট্র ও জার্মানীর 
ক্যথলিকদের মধ্যে এক তীব্র ধর্মদন্দ দেখা দেয়। এই ধর্মছন্্কে বুলট্রবক্যাম্ফ বা 

সভ্যতাব সংগ্রাম বলা যাঁয়। প্রোটেস্টাণ্ট প্রাখিয়ার হস্তে কাথলিক রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও 
ফ্রান্সের পরাজয় জাঞ্জনীর ক্যাথলিকগণ মানিয়। লইতে পারে নাই । 

১৬১ সঃ রি ফলে ক্যাথালিকগণ «স্ট্ট র' (0906) নামে এক বাজনৈত্িক দল 
(0051557852028) : গঠন করিয়। প্রথম নিবাচনেই রাইস্টাগে ৬৩টি আসন ॥খল করে। 

এই দলের উদ্দেশ্য ছিণশ রাষ্ট্রের উপর চার্চের প্রাধান্ট স্থাপন করা । 
১৮৭০ হ্রীস্টাব্দে পোপ নবম পায়াস (0189 [50 ঘোষণ|। কঞ্গশেন যে পোপের ক্ষমতা 

বাষ্ট্রেব শাসকগণের অপেক্ষ! অধিক । এই ঘোষণার ফলে জার্মানে বাষ্ট € খশাধিষ্টানের 

মধ্যে ।ব্বাদ আরম্ভ হয়। প্রাটানপন্থী ক্যাথলিক (014 080701155) ও প্রোটেস্টাপ্টগণ 

পোপেব এই ঘোষণার প্রতিবাদ কবাণ ফদে পোপের আদেশে ধর্জা “চান হইতে 

বহিষ্কৃত হয়। যাহার ক্যাথলিক ধর্মান্তষ্ঠানে শিক্গকত। ব। যাছকেৰ কাত করিতে আহার। 

পদচ্যুত ংইল। ফলে প্রচীনপন্থা কাথলিকগণ স-কানেশ নিকট ইহা প্রতিকাবের 

জন্য আবেদন করিল । এই ধর্দ্বন্বে? পশ্চাতে বাঁজনোতিক £মতুলব আছে দমনে কবিয়া 

ভার্ধানীর এক্যের যাহারা বিবোঁপ। তাহাব। এই ছন্দেণ কষ্টি কগিতেছে বিখ্চেন। কবিয়। 

বিস্মাক ১৮৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্বের মে মাসে (025 153 ০ 1873-74) কতকগুলি 
আইন প্রণয়ন করেন। এই সক. আইন দ্রার। পাষ্টরম ব্যাপারে 

ধর্মীধিষ্ঠানের প্রভাঁধ সম্পূণভাবে দূর কর। হয়। শাসন-সংক্রাস্ত 
কোন ব্যাপাবে চার্টকে হন্তন্স্পে কলিতে নিষেধ কনা হইল। 

কাঁথলিক চার্চের বিছ্যালয়গুলির সরক।৭' পরিদর্শনের বাবস্থ। কর। হুইল । যাঁজকদের 

নিয়োগ পদচ্যতির ব্যপারে সরকারের হত্তন্ষেপে করিবার -অধিকাব স্থাপিত হয়। 

ক্যাথলিক যাজকগণ পূর্বে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যার্থলকদেব মধ্যে বিখাহ স্বীকার করিত 

না। ক্যাথলিক যাজকদের এই ক্ষমতা খব করিবার জন্য রেজেন্ট্রি ঘার। বিবাহু-প্রথা , 
বাধ্যতামূলক করেন। ইহা ভিন্ন জেন্তইট যাজকদের জোর হইতে বা।ইর করিয়া! দেওয়া 
হয়। এইরূপে ক্যাথলিক “চার্চের উপর এক কঠোর নিয়ন্ত্রণবি ধ স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ 

খ্রীষ্টাব্দে নবম পায়াস (2753 [50-এর মৃত্যু হইলে ত্রয়োদশ লিও (6০ যয) পোপ 
ইওরোঁপ--৭ 

ক্যাথলিক বিরোধী 
আইন 



৪০ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

হন। তিনি শাস্তি প্রয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সাথে আলোচনার ফলে 

জার্মান সরকার রেজিস্ট্রেশন দ্বারা বিবাহপ্রথা, জেন্ুইটদের দেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি 
কয়েকটি আইন ভিন্ন অপরাপর আইনগু,লি বাতিল করিরা দেন [সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলশের প্রভাব হইতে জার্মানীকে “রক্ষ। করিবার জন্য বিসমার্ক ব্যস্ত হইয়া পড়িলে 

কুলটুর ক্যান্ফের অবসান ঘটে । 

র্মানীতে নাইবনেক্ট (55915)০6) ও বেবেল (8১০)-এর নেতৃত্বে সমাজ- 

তানন্ত্রক দল (9০0০151 10210008010 721) স্থাপিত হয়। ইহারা ।ছল জার্মানীর 

সর্বপেক্ষ। সুগঠিত রাজনৈতিক দল। তাহার! রাঁজতন্ত্রেরে এবং 

বি সমা্জ- যদ্ধনাতির ।বরোধী ছিল। লাইবনেক্ট ও বেবেল উত্তর জানান 

কনফেডারেশন স্থাপন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জার্মানীর 

আললাস-লোরেন নামক স্থানের সংযুক্তির বিবোধিত। করিয়াছিলেন । সমাক্ততান্ত্রিকগণ 

গণতন্ত্বেব ৪ নমর্থক ছিলেন । কলে বিস্মার্কের স'থে তাহাদের সংঘর্ষ 
সমাজতান্ত্িকদেবক  অবশ্ঠন্ভাবী হইল । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরপর দুইবার সম্াট প্রথম 

রানে ও উইলিয়মের প্রাণনাশের চেষ্টা হইলে বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিকদের 
(খ) উন্নযন দমন কবিবেন (স্থর করিলেন। তিনি ছুইটি নীতি অবলম্বন 

করিলেন। একদিকে সম[জতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে তিনি দমননীতি 

অবলম্বন ক'রলেন, অপর দিকে: শ্রমিক শ্রেণীব উন্নউন্ন জগ্ত 'নানাপ্রকাৰ ব্যবস্থা! 

অবলম্বন করিলেন । 

দমননীতি গ্রহণ করিয়। বিসমার্ক কতকগুলি কঠোর আইন চালু ক'রলেন। 

দেশের সবত্র সভ।-সামতি নি'ষদ্ধ কর হইল। প্রচলিত শাসন ব্যবস্তা উচ্ছেদ 
সম্পকিত আলোচনা! অথব! সমাজতন্ত্রের আলোচনা সম্বলত কোন পুস্তক প্রকাঁশ 
বেআইনী বলিয়। ঘোঁধণা করা হইল । পুলিশের ক্ষমত। বাঁড়হিয়! দেওয়। হইয়াছিল । 

তাহারা কেবলমাত্র সন্দেহের বলে গ্রেপ্তার করতে পারিত। ফলে বহু সমাজতান্ত্রিক 

নেত৷ পুলিশের হাতে নির্যাতিত হইয়াছিল। কন্ত এই সকল ব্যবস্থ। সত্বেও সমাজ- 

তম্ত্বাদকে উচ্ছেদে কর! সম্ভব হয় নাই। দমননীতি দাবা কোন আদর্শ বা ভাব- 

ধারাকে রোধ কর। সম্ভব নয়। গোপন সমিতির মাধ্যমে সমাজতীস্ত্রক আন্দোলন 

চলিতে লাগিল । 

শ্রমকশ্রেণীর দুরবস্থার মধ্যেই সমাজতান্ত্রক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ নিহিত 

মনে করিয়। .বিস্মারক কতকগুলি শ্রমককল্যাপ আইন পাশ করিলেন । শ্রমিকদের 

অসুস্থতা, দুর্ঘটন। শারীরিক অকর্মণ্যত৷ এবং বৃদ্ধ বয়স জনিত বেকারত্বের সময় আধিক 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্টগুলির আভ্যন্তরীন মৈত্রী ও নীতি ৯৪ 

"সাহায্যের জন্ত তিনি বীমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই মকল আইম পাঁশ করিতে 

গিয়! তিনি প্রতিবাদের সম্মুখীন হইম়াছিলেন, তথাপি এই আইনগুলি প্রণয়ন করিতে 
সাফল্য লাত কন্ম়্াছিলেন। তাহার এই শ্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্টেট সোসিয়ালিজম্ 
(90515 99651511509) বজ। হয়। 

বিসমার্কের এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু সমাজতান্ত্রিকদ্ের মনঃপৃত হয় 
নাই। ফলে তাহাদের আন্দোলন পুঝদমেই চলিয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবে 

রাইক্ষ্টাগের নিবাচনে পয্মপ্রিশ জন সাস্ সমাজতান্ত্রিকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত 
হইয়াছিল । ন্মতরাৎ, সমাজতন্ত্রীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিস্মার্ক জয়ী হতে 
প রন নাই। 

প্রথম উইলিয়মের মৃত্যুর পৰ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক সম্রাট হন। 

কিন্ত মাত্র তিন মামের মধ্যেই ক্যনিসার রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ফলে ফ্রেডারিকের 

পুত্র দ্বিতীয় উইনিয়ম জা্জানীর সম হন। বিস্মাকের সহিত 
ঠা শেষ্।”শ কাভার ভীত মভ্তভেদ হয়। বিস্মা্ক পদত্যাগ করেন এবং নিজের 

গ্রামে চনিয়। যান | ১৮৯৮ শ্রীস্টার্ধে এই মভান্ পাষ্ট্রনীতিজ্ঞ 
দেহত্যাগ কবেন। 

উপসংহারে বলা যায় যে, বিস্মার্ক ছিলেন উনিশ শতকের ই€রোপের সর্বশ্েষ্ 

কুটনীতিবিদ । তার কুটকৌশল, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়ত| জার্মানী তথ| ই €রোপের 
ইতিহাসে অনন্য । ঠার চেষ্টায়ই জার্মানী ইওরোপের সবশ্রেষ্ঠ খন্তিতে পরিণত 

হইয়াছিল । 

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম € ১৮৮৮-১৯১৪ ্রীষ্টাব ) 

ছ্িতীয় উইলিয়মের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে জার্মান পররাষ্নীতিতে এক 

বিশেষ পরিবঙন দেখ! যাঁয়। তাহার চরিত্রে ভাব্প্রবণত|, অস্থি্রচিস্তত এবং 

উচ্ছাকাজ্| প্রভৃতি নান। বৈশিষ্ট্যের সমখ্বয় দেখ| গিয়ছিল। ফলে 

তিনি বিস্মাকের পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন করেন। যেখানে 
বিস্মাকের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল আত্তর্গাতিক গোলযোগ এড়াইয়! চলা, ফ্রান্সকে 

উইপ্িমের চরিত্র 
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১০০ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

নির্বান্ধব রাঁথা এবং ইংলগ্ডের সহিত সপ্ভাব বজায় রাঁখ।, সেখানে উইলিয়ম সমগ্র পৃথিবীর 
রাজনীতিক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন (ড/ 10909116101: ভ/০010 

উইলিরের পরণাউ 1325) এই নীতি ঘোষণা করিনেন। এই নীতি জার্মানীকে শক্তির 
(১ 51৮2০/50  ছন্দে আগাইয়। নিয়। চলিল এবং বিস্যাকের চায় ্ীপিত 'ব'ভন্ন, 
রা রঃ রা রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতার অবসান ঘটাইয়াঁছিল। 

বিস্মার্ক উপনিবেশ স্থাপনের ছন্য আগ্রহী ছিলেন না কিন্ত 
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাত্রাজ্য বিস্তারের দা'ব উথাপন 
করিয়াছিলেন | 'এই সমস্ন জাম্মানী শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে । কলে শিল্পজাত 

পণ্য বিক্রয়ের জন্য জার্মানীর যেমন বাঁজারের প্রয়োজন হিল তেমনি শিল্পজাত ত্রব্য প্রস্ততত 

করিবার জন্য কাচামালেরও প্রয়ৌজনীপনত। ছিল । 

উইলিয়ম মনে করিয়াছিলেন ষে উপনিবেশ লাভ করিতে হইলে সামুধ্রিক প্রাধান্য 

অর্জন বিশেষ প্রয়োজন এবং এজন্য জার্মানীর নৌবাধিনীকে শক্তিখান' করা৷ দ্নকার । 
এই নীতির ফলে ইংলগ্ডের সহিত জার্ানীর ছন্দ ঘটিতে বেশীদিম লাগিল লা। 

রাশিয়ার সঙ্গেও মিত্রতা চুক্তি উইলিয়াম পরিত্যাগ করিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে 
বিস্মাকঁ ১৮৮৭ খ্রীস্টান্ধে যে গোপন [২০17510218০ চুক্তি সম্পাদিত করিস্বাছিলেন 

ভাঁহা আর নৃতন ভাবে হ্াক্ষরিত করেন নাই। ফলে জাগানী ও 
রাশিয়ার সহিত হী টি মূ 

রাশিয়ার মধ্যে বহুদিনের যোগন্ুত্র হিন্ন হয । হার কলে রাশি 
“রইননুওরেন্ন চুক্তি শি ৪ ইহার কলে রাশিয়। 

পরিত্যক্ত ফ্রান্সের সাথে একটি ধিশক্তি চুক্তি (১৮৯৫ ) স্বাক্ষর করে। ইন 

ফ্রান্সের নিবান্ধব অবস্থার অবসান করিল। অন্যদিকে ইহ! 

জার্মানীতে ভীতি স্থষ্টি করিয়াছিল । 

রাশিয়ার সাথে সম্পকর ছিন্ন হওয়ার পর উইলিম্নম ইংলগ্ডের সাথে সম্পকর্ণ গড়িয়। 

তুলিবার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তির দ্বারা জার্মানী আফ্রিকার বিভিন্ন 

অঞ্চলে ইংলগ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল, তাহার পরিবতে ইংলগু জার্মানীকে 

হেলিগোল্যাণ্ড (77611501917) প্রত্যর্পণ করিয়াছিল । ইহার 

ই অল্লকাল পরে ( ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) ইংলণ্ড আফ্রিকায় ফরাসী প্রাধান্য 

তুলিবার চেষ্টা বাধা দেবার জন্য ম্ধ্য-আফ্রিক! জার্মানীর প্রাধান্যাধীন (%07906 ০: 

11860101709) বলিয়। স্বীকার করে। কিন্ত ফ্রান্স ইহার তীব্র 

প্রতিবাদ করিলে কাইজার উইলিয়ম মধ্য-আফ্রিকায়। আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছ! ত্যাগ 

করেন। কিন্তু তিনি তাহার বিনিময়ে ফ্রান্স হইতে কোন প্রকার সুযোগ-স্থবিধা আদায় 
করার প্রয়োজন বুঝিলেন না । 



ইওরোঁপের বৃহৎ রাষ্টরগুলির আত্যস্তরীণ মৈত্রী ও নীতি ১০১ 

এদিকে কিন্তু ক্রমেই £ইংলগড ও জার্মানীর মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হইতে লাগিল । দক্ষিণ- 

আফ্রিকায় ইংলগের পনিবেশিক নীতির ফলে বুওয়র যুদ্ধ (8০৫: ড/৪:) আরম্ত হয়। 
এই ঘুদ্ধে জার্মানী গোপনে বুওয়রদের উৎসাহিত করে, ফলে ইঙগ- 

ইং গজার্জানীর জার্মান মৈত্রী বিনষ্ট হইয়া ইল । 
জার্ধীনীর 40781761780) 056212% ব| পূর্বদিকে অগ্রসর 

হও নীতিও-ইংলগু ও জার্মানীর মধ্যে শত্রতা স্ুষ্টি করিয়া'ছল। এই নীতির উদ্দেশ্ঠ 

ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপন. করা । এজন্তা 

১৮০০৪ ২০ জার্মানীর সামরিক কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার এবং জা্ধান পু'জি তুর 
সামাজ্যে বিভিন্ন উপায়ে শ্রবেশ করিতে লাগিল। জার্মান 

ইঞ্জিনিয়ার ও জার্শীন অর্থের সাহাধ্যে তুরম্বের রেলপথ মিমিত হয়। বাঁলিন হইতে 
বাগদাদ পযন্ত সরাসরি রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনাও নেওয়! হয়। 

ডন ৬৮ ১৮৯৮ গ্ীস্টাব্দে উই।লয়ম জেরুজালেম এবং তুরস্কের রাজধানী 
কনস্টানটিনোপল ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং নিজেকে মুসলিম ধর্মের 

রক্ষকরূপে ঘোষণ| করিয়াছিলেন । কাইজারের এই নীতিতে ইংলগু ভীত হয়, কারণ 
ইহাকে ইংলগু ভারত সাম্রাজ্যের সমৃহ ধিপদের কারণ মনে করিয়াছিল । 

সথদূর প্রাচ্যেও ইংলগু ও জার্মানীর স্বার্থ সংঘাত দেখ! দিয়াছিল। এই অঞ্চলে 
উইলিয়ম ইংরেজ-বিরোধা-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইংলগু ভীত হইয়! জাপানের 

. সাথে এক মৈত্রী চুক্তি স্বক্ষির করে (১৯০২ )। 'ইতিমধ্যে জার্মানী 

সু নী চুক্তি তাহার সপ্তবর্ধ নৌবুদ্ধি পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছিল । ইহার ফলে 

জাানী এক শক্তিশালী নৌবাহিনী হৈয়ারী করিয়াছিল এবং 
কিয়েল খাল খননের ফলে জার্ধান নৌবা।হনী সরাস'র বা্টিক সাগর হইতে উত্তর সাগরে 
যাইতে স্ক্ষম হয়। 

জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সামুদ্রিক আধিপত্য স্থাপন নীতির ফলে একদিকে 

যেমন ইঙ্গ-জার্মীন বিরোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ইঙ্গ-ফরাসী 

বিরোধের তীব্রত। ক'ময়। আনিয়া,ছল। ইংলগ্ড লক্ষ্য করিল যে সামুদ্রিক প্রাধান্যের 
ক্ষেত্রে রাশিয়। বা ফ্রান্স অপেক্ষ। জার্মানীই ঘোরতর শক্র। এই কারণে ইংলগ্ডের রাজা 

সপ্তম এডওয়ার্ডের চেষ্টায় ১৯০৪ স্টাবে পূর্বেকার বিরোধ ভু'লয়। গিয়। ইংলগু ফ্রান্দের 
সাথে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯০৬ শ্রীস্টাবে জার্মানী যুদ্ধ জাহাজ (02519908) 

এবং নৌবাহিনী সংখ্যা! বৃদ্ধি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে ইংলগু রাশিয়ার সাথেও 
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মিত্রতা করিবার চেষ্টা করে। অতি অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়। ফ্রান্স ও. ইংলগ্ডের 

সাথে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে “ত্রয়ী শক্তিচুক্তি” বা! 

পা পট্রপল আতাঁতি” (75015 06506) গঠিত হয়। বিস্মার্ক 

2৮15 ৪০৮৮ স্থাপত “ত্রিশ ঢুক্তি”্র (31015 4811257০) (জার্মীনী, 

ই অদ্ট্রিযনা ও ইতালি ) প্রত্যুত্তর হিসাবে পট্রপল আঁতাত” স্থাপিত 

হইয়াছিল। এইভাবে কাইজ্জার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতির ফলে বিদ্মাঁক কত 

জার্মানীর নিরাপত্ত ব্যবস্থ। বিধ্বস্ত হইয়! গিয়াছিল। ইওরোপ দুই সাঁমরিক শিবিরে 

বিভক্ত হইয়| যার এবং প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হয়। 

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে ক্রান্স 

১৮৭০ প্রীস্টান্দের ১লা সেপ্টেম্বর স্ডোনের রণক্ষেত্রে জার্ধীন'র হাঁতে ফ্রান্সের 

পরাজয় ফ্রান্সের রাঁজনৈভিক ও জাতীয় জীবনে বিরাট প্রবর্তনের স্থচনা করে। 

সেডানের পরাজয়ের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের সংবাদ ফ্রান্দে 

পৌছিবামাত্র প্যারিসের জনতা ফান্সকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ 
তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
কিভাবে হইয়াছিল বলিয়। ঘোষণ| করে। এই প্রজাতন্ত্রকে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বলা 

হয়। ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ গ্স্টা্ধ প্রাক্তন আইন সভার 

সদস্তগণ হোঁটেল ভিালিতে (7001 ০ ৬1116) সমবেত হইয়। “জাতীয় প্রতিরক্ষা 

সরকার” (0৬০00002106 06 8001091 16120০2) নামে এক অস্থায়ী সরকার 

স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্য প্যারিস অবরোধ করয়াছিল। পাঁচমাঁস অবরোধ 
থাকার পর প্যারিস আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১২ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৮৭১ সালে 

“জাতীয় সভ।” (90008] £55970]5 ) নামে একটি নিবাঁচিত প্রতিনিধি সভা. 

জার্মানীর সহিত চুক্তির শর্তাদি অন্নমোদনের জন্য বদ! (9০:068051) নামক শহরে 
এক অধিবেশনে সম্মিলিত হয়। জাতীয় সভা বর্দে শহরে প্রথম অধিবেশনে 

সমবেত হইয়। থিয়ার্সকে (00155) শাসন ব্যবস্থার প্রধান (00166 06 ৮0০. 

ঢ50০) নির্বাচিত করিয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই এই উপাধি পরিবর্তন 

করিয়৷ থিয়ার্সকে “ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট” উপাধি দেওয়া হয়। প্রেসিডেণ্ট 

জাতীয় সভার নিকট তীহাঁর কার্যাদির জন্য দায়ী থাঁকিলেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম, 

ক্ষমত। একমাত্র জাতীয় সভার উপর ন্যস্ত হইল। 

থিশ্নার্দ সরকার ক্ষমতাঁয় অধিষ্ঠিত হইয়া নানা সমশ্তার সঙ্্মীন হইল-_যেমন £ 
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(১) জার্মীনীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ: দান; (২) প্যারিসে “কমন” বিভ্রোহ 

রর দমন; এবং (৩) সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন । 
থিয়াস” সরকারের 
সময জারন্নানীর সহিত ফ্রাঙ্কফোর্টের চুক্তি (1168৮ ০: 

চাহ) অন্তসারে ফ্রান্স জার্ধানীকে পাঁচ হাজার মিলিয়াঁন 

ফ্রান্ক ক্ষতিপূরণ দেবে ইহা ঠিক হয়। ক্ষতিপূরণ ন! দেওয়া পস্ত জার্মান সৈন্য ফ্রা্গে 

অবস্থান করিবে । জার্মান সৈন্তকে দেশ হইতে বিতাঁড়ত করিবার 
একমাত্র উপায় প্র, " ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়।। প্রেসিডেন্ট 

থিয়ার্সের তৎপরতায় ১ ৭৩ গ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই 

জার্মানীর প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মিটাইয়। দেওয়! হম্। ফলে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রাম্স 
পবিত্যাগ করিয়। যাঁয়। থিয়ার্স এইভাবে ফরাসী ভ্াঁতিকে জাঙ্নানীর সামরিক অধীনতা 
হইতে মুক্ত করিলে কৃতজ্ঞ দেশবঝ।সী তাহাকে “দেশের মুক্তি দাতা” (৮06 11001560 

0 016 112001605") এই উপাধিতে ভষিত করে । 

“কম্যুন? (00700 01) হইল মূলতঃ একটি সাম্/বাদ|! আদর্শ । কিন্ত বিভিন্ন 

রাজনৈতিক মতাঁবলম্বী ভনসাধ|রণ এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রবাদী। 

সমাজতন্ত্রবাদ, “সনবাবস্থা বজিত অরাজ্কতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা 

প্রাণে দিযালহীদেন এই কম্যুনে॥ আদর্শে উদ্ধ্ধ হইয়াছিল। উহীরা সমগ্র 
আদর্শ ফরাসী দেশকে শহর ও গ্রামের ভাতিতে বিভক্ত করিয়া 

প্রতোক গ্রামে ও শহরে একটি করিয়। কমন" স্থাপন কর। এবং উচ্ভার উপর 

স্থানীয় শাসনের ভার অর্পণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহ।র। ফরাসী শাসন 

ব্যবস্থায় “বকেন্দ্রীকরণ দাঁবি করিয়াঞিলেন ৷ 

কম্যনের বিদ্রোভেব কারণগুলি হইল, প্রথমত ভাতীয় স্তার (8610281 

/£55361015) নিবাঁচনে কমানের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠত| লাভ করতে পারে নাই। 

জাউ'য়্ সভায় বাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল বেশী। 

সেজন্য কম্যুনের সভ্যদের মনে এই ধারণ। জন্মিয়াছিল যে, 

জাতীঘ সভ! হয়৬ পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে। 

দ্তিয়ত, প্যারিস নগর।কে উপেক্ষ। করিয়া খন জাতীয় সভার সভ্যগণ প্রথম 

বর্দো শহারে তারপর রাজতন্ত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভাঁস্ণাই শহরে অধিবেশনে সমবেত হইল, 

তখন প্যারিসের অধিবাসীর। অপমানিত বৌধ করিল। প্যারিস নগরীর এ্রতিহ, 

জার্ধীন অবরোধের সময় প্যারিস নগরবাসীর ছুঃখ-কষ্ট এবং প্যারিস নগর রক্ষার জন্য 

তাহাদের স্বার্থত্যাগ সব কিছুই ফরাসী অস্থায়ী সরকার তথ জাতীয় সভা উপেক্ষা 

জার্মানীকে ক্ষতি" 
পুয়ণ দান 

কম্যুন-বিদ্রোহের 
কাবণ 
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করিতেছে দেখিয়৷ ও প্রজাতান্ত্রকত। বিলোপের আশম্কা করিয়া প্যারিস কম্যুন এক 

অন্তদ্ধন্বেরে সুচনা করিয়াছিল। তৃতীয়ত, থিয়ার্স সরকার প্য্যরিসের জাতীয় 

রক্ষীবাহিনী (38010010081) ভাঙ্গিয়। দিয়াছিলেন এবং প্যারিস হইতে 
কামানগুলি সরাইতে মনস্ত করিয়াছিলেন.। প্যারিসের ধিপ্লবী জনসাধারণ ইহা সহ 

করিতে পাঁরিলেন না । স্টাহারা সরকারের সাথে প্রকাশ্ঠ সংগ্ামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

প্যারিসের বিপ্লবীরা রক্ত পতাঁক! উত্বোলন করিয়া স্বাধীন কমুনের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার 

পাসে কমান. গঠন করিয়াছিলনে। তাহারা শোষণ, অন্তায়, সবা্থানবেষণ 
প্রভূত খাসন ব্যবস্থা হইতে বিলোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। 

এদিকে থিয়ার্ঁ সরকার প্যারিস কম্যুন ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 

হইয়াছিলেন। ফলে প্যারিসে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ দেখ! দিয়াছিল। সরকারী 
সৈম্তবাহিন প্যারিস অবরোধ করে। এই অবরোধ ছয় সপ্তাহ ধরিয়া চলিয়াছিল 

এবং বিজম্ী জার্মান সৈন্যের চোখের নামনেই ইহা ঘটিয়াছিল | 

১5 দ্পক্ষই বধরূতা ও নুখংসভার পরিচয় দেয়। কমিউনপন্থী 
বিপ্লবীরা৷ প্যারিসের আ্চবিশপ এবং খ্যাতনাম! বুর্ভোয়াপন্থীদের 

হত্যা করে। সুন্দর সুন্দর অট্রালিক। পোঁড়াইয়। ছারখার, কারয়! দেয়। টুইলারী 

প্রাসাদ ও হোটেল ভিলি ধ্বংস করিয়। দেওয়। হইয়াছিল। থিয়ার্স সরকারের 

সেনীবাহিনীও প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য নরনারীকে প্যারিসের 

রাজপথে হত্য। করে এবং অসংখ্য লোঁককে গ্রেপ্তার করে। প্যারিসের রাস্তাঘাট 

প্যারিসবাসীর রক্তে রঞ্জিত হয়। অবশেষে প্রজাতীস্ত্রিক নেতা গাঙ্বেটার 

(039709091) অনুরোধে এই অস্তযুদ্ধের অবসান হয়। থিয়ার্স সরকারের সৈন্য- 
বাহিনী প্যারিম নগরী পুরর্দখল করিয়! ফ্রান্সের রাজনৈতিক একতা রক্ষ! করে। 
কমন বিদ্রোহ এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

প্যারিসের পতনের পর হইতেই থিয়ার্সের মেতৃত্বে শাসন কর্তৃত্ব আরম্ত হয়। 

থিয়্া যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের বিভিন্ন সমশ্ত। দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। (সনা- 

বাহিনীর পুনর্গঠন কর! একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাকে এক 

সামরিক আইন পাস করিয়া প্রত্যেক নাগরিকের সামরিক 

রা কর্তব্য সম্পাদন বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বলিয়। ঘোষণা 
করা হয়। নৃতন নৃতন দুর্গ নির্ধাণ কর! হয় এবং 

ুদ্ধাস্্ তৈয়ার করা! হইল। নূতন ধরনের এবং সহজে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ মৈত্রী ও নীতি ১৮৫ 

পৈন্তাদিগকে দেওয়। হয়। এইভাবে সেডানের যুদ্ধে পরাজিত সেনাবাহিনীকে সুগঠিত 
ও শক্তিশালী করিয়া তোল! হইয়াছিল। 

এতদিন যাঁবং অস্থায়ী গ্রজাতাস্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সভা ফ্রান্সের 

শাঁসনকার্য পরিচালনা করিভেছিল। এই অস্থায়ী শাসনব্যবস্থায় প্রেমিডেষ্ট হিসাবে 

থিয়ার্স ক্ষতিপূরণ দান করিয়। দেশকে জার্ান সৈন্যদ্দলের দখল হইতে যুক্ত কহেন। 
তিনি আন্তর্জীতিক পুনরুঙ্জীবন ও সাঁম রক পুনর্গঠন সম্পাদন করেন। কিন্ত 
থিয়ার্সের কাধের দ্বারা দেশের অবস্থ। উন্নত হর্য়ামাত্র জাতীয় »ভার সংখ্য। 

গরিষ্ঠদল থিয়ার্সের বিপক্ষে চলিয়। যায়। ফলে থিয়ার্স পদত্যাগ করেম। অত৮ 

মার্শাল ম্যাকম/াহিন (108151521 02002213090) প্রেসিডেণ্ট নিরাঁচিত হন (১৮৭৩ 

শ্ষ্টাব্ব )। ম্যাকম্যাহনের প্রেসিডেপ্ট-পদ লাভের কিছুকাল পরেই শাসনতন্জ গঠনের 

প্রশ্ন উঠে। রাজতন্ত্র সমর্থকদের সংখ্যাগার্ঠতা ছল সেজন্য সকণ্েই মনে 
করিয়াছিল গান্সতন্ন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাজগাহ্রিকর! বুরবে। বংশের বংণধর 
কম্টি ।ডউ সেমবড (00700 06  080000:)-কে পঞ্চম হেনরী উপাধি রান 

করিয়। সিংহাসনে স্থাপন করিবে ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কম্টি ডিদেম্দ্ড 

বিপ্লবী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাক। হিসাবে গ্রহণ করিতে অসম্মত হম। 

তিনি বৃরবে। বশর শ্বেত পতাক। জাতীয় পতাঁক। হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়।€দ 

ধরিলে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বাতিল হ্ইয়। যায়। ফলে প্রজাতন্ত্র টিকিয়। 
যায়। প্রজা স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছল প্রজাভস্ত্রের সমর্থক গাঙ্গেটার 

দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে করাসী জাতি এরাও রে আদরে জা।গয়। উঠিয়া।ছল। 

রাজতন্ত্রে। পুনঃপ্র।তষ্ার আশ] দুর হইলে শাসনতন্ত্র গঠনের কাজ আগ 

হয়। ১৮৭৫ খীস্টান্্ে এক আইন পান কিয় ।দনেট ও চেম্বার-অব-ডেপুন্জি 

বা প্র.ত'নধ নভ। নামে হুই কম্ম-ুক্ত একটি জাতীয় সভ। 

এরি গঠনের ব্যবস্থ। হয়। 'এই আইন লভ। প্রেসিডণ্টকে সাত 
ব্সরের জন্য নিরাচিত করিবে । মার্শাল ম্যাকম্াহন সাত 

বখসরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াইলেন। ফরাসী প্রজাতছ্টের এই 

শাসনতন্ত্র ইংলগ্ডের পালণমেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির অন্করণে গঠিত হইয়াছিল। ম শ্রসভ। 

ব্যক্তগতভাবে এবং সমগ্রিগতভাবে শাসনকাষের বিধিব্যবস্থার জন্য প্রতিনিধিসভার 

নিকট দাধী থাঁকিবেন। মন্ত্রিসভার থিরদ্ধে আইন সভার অধিক সংখ্যক সাস্ত 

ভোটদান করলে মন্ত্রিভাকে পদত্যাগ করতে হইবে। মন্ত্রিসভাকেই শামনকাধের 

প্রকৃত ক্ষমত! দেওয়া হইয়াদছল। প্রেসিডেণ্ট কেবল শাঁদন ব্যবস্থার সবৌচ্চ 



১৪০ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

করে। ফরাসী সায্রাজ্যের কেন্ত্ুস্থল ছিল উত্তর আ'ফ্রকা। আলজেরিয়া, ' মরক্কো, 

টিউনিস্, ফরাসী কঙ্গো, সাহারা, মাদাগাস্কীর স্বীপ, গিনি, আইভাঁর 

১5৯3 কোস্ট ও নাইজেরিয়া রসৃতি অঞ্চল ফরাসীসাঘাজযোর অন্তত হয় | 
সীতি এখয়ায় ইন্দোচীনে ফরাসীর| তাহাদের ক্ষমতা প্রউষিত ক।রয়াছিল। 

এই সময় উপনিবেশ নিয়! ফ্রান্সের সাথে ইংলগ্ের স্বার্থ-সংঘাতি দেখ! 

দেয়। কিন্তু জার্ধানীর গ্রুতি ভীতির জন্য উভয়ে নিজ নিজ ওঁপ'নবেশিক স্বার্থের কথা 

চিন্তা করিয়৷ চুক্তিবদ্ধ হয় ( ১৯০৪ এ্রস্টাব )। 

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাস 1 ১৮৫৫-১৯১৭ ভ্রীস্টাব্ব )-0808818 
হ8067 816580062 |], 48165970067, হা 210 ঘ10110189 [) 2 

জার দ্বিতীয় আলেকজাগার (১৮৫৫-৮১) 2 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন জার নিকোলাসের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় 
আলেকজাগ্ডার রাশিয়ার জার হন । এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থ। 

এবং রাশিয়ার প্রচলিত সমাঁজ ব্যবস্থার প্রতি রাশিয়ার জনসাধারণ অসন্তষ্ট হইয়াছিল । 

তাহাদের অসস্ভোষ বিপ্লবের বপ ধবিতে পারে অন্নমান করিয়া ।ঘতীয় আলেকজাগডান এক 

ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পন। গ্রহণ করেন। পিতা প্রথম পনকোলাসের 

স্বৈবাচারী আবহাওয়ায় মাভষ হও্য়ায় গণতন্ত্র ও উদ্দীরতাঁব প্রতি 

তাহার স্বাভাবিক ঘ্বণ। ছিল। কিন্তু গয়োজনে উদ।বনৈতিক ব| গণতান্ত্রিক স স্কাব 

সাধনে তিনি পশ্চাঁদপদ ছিলেন না । তবে জারের সবময় কর্তৃত্ব যাহাতে ধঙ্গায় পকে 

সেদিকে লক্ষ্য রাখিলেন। 

তাহার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর সংস্কার কাজের জন্য বিখ্যাত হইয়। বহ্ষাছে। 

গ্রথমেই তিনি ডেকা ব্রস্ট ব1 ।ডসেমব্রিস্ট, নামক বিদ্রোহী দ্রিগণঞ নিবাসন হইতে মুক্ত 
দয়ছিলেন। ডেকা ব্রস্টগণ 'ত্রশ বংমর পুবে গ্রথম নিকোলাসের 

ঠা আত্যান্তরীণ শাঁসনকালে রাজদ্রোহের অপরাধে সাইবে রয়ায় নির্ধা সত 
হইয়াছিল। তিন নিকোলাসেব আমলের অন্যান্য বিধি নষেধ- 

ডেকা ব্রিস্টদের মুক্তি- গুলিও তুলিয়। নিলেন। বিশ্ববিষ্ঠালরের উপর বাধা,নষেধগুলি 
দান এবং অন্যান্য ২ 
বাধানিষেধ অপঙারণ তুলিয়া নেন। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন এবং 

বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন। 

দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্ত জার আলেকজাগার নূতন নৃতন শিল্প গড়িয়া 

তাহার চরিত্র 



তুলিতে চেষ্টা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার গায়ের কারণ ছিল ৫ 
অভাব। জায় আলেকজাগীর লাময়িক এবং অর্থ নৈতিক 
প্রয়োজনে রেলপথের বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন করেন। 

ঘবিতীয় আলেকজাগ্ারের সর্বাপেক্ষা উ্লেষোগ্য সংস্কার হইল সাফগিণের মুক্রিদান। 
রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল সাফ যাহার জন্য রাশিয়ার এতদিন কোন উন্নতি 

হয় নাই। সাফ গণ ছিল জাম্দারদের ভূমিদাস। তাহারা বেগার 

খাটিয়া এবং নান! প্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া জঁমদার শ্রেণীর 

সন্তষ্টি ধিধান করিত। জার দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডার “মুক্তি ঘোষণা” (5৫1০৫ ০£ 

০555০108590) ঘারা সার্ষ প্রথার উচ্ছো লাধন করিতে চেষ্টা করিলেন। 
টিনানাি ভূমিদাসদের মুক্তি ঘোষণায় চারটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা 

মৌলিক নীতি হইয়াছিল : 
প্রথমত, এই "মুক্তি ঘোষণা” দ্বার! রাশিয়ার সার্ক দিগকে স্বাধীন 

নাগবিকেব মর্ধাদ। দান করা হইল। পূর্বে তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক ব 

সামাজিক অধিকাব ভোগ করিত না । এখন হইতে তাহার! স্বাধীন নাগরকের সামাজিক 

ও রাজনৈ তক আধকাঁব লাভ করিল। 

দ্বিউয়ত, তাহাবা যে সকল জমি এতদিন ভমদাস হিসাবে চাষ করিত তাহাঁব উপর 

তাহাদের মালিকান! হ্বাকৃত হইয়াছিল । 

ভতীযত, «ই মালিকান! কিহ্ত সবাস'র তাঁহ।দের না দিয়! মিব (1) নামক গ্রাম্য 

যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হয়। 
চতৃর্থত, কুষকদেব জমির মাঁলিকান! পাঁওয়াৰ বিনিময়ে জমিদারদের ক্ষতিপুরণ 

দিতে হয়। এই ক্ষাতিপূরণের অর্থ কৃষকদের হইয়! “মির জমিদারদের দিতে বাধ্য 

থাঁকিবে বলা হয়। যেহেতু র্ুষকর্দেব অর্থের অভাব ছিল, সেই কারণে সরকার হইতে 

জমিব মূল্য ধার্য কণিয়| জমিদাবদেব দেওয়। হয়, এবং কুষকদের নিকট হইতে এতকর। 
৬ ভাগ শদে ৪৯ কিস্তিতে এই অর্থ আদায়ে ব্যবস্থ! কণ। হয়| 

ভমিদাস প্রথাব বিলোপ সাধনের ফলে বাশিয়ার কৃষকের! আইনত স্বাধীনত। 

লাভ ক বলেও অর্থ নৈতিক স্বাব'নতা তাহার! পায় নাই | কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে জমি 

ভোগ কবিভে পারিল ন|। মির (1) ব। গ্রাম্য যৌথ সংস্থা 
১১ জমন মালিক হইয়াছিল। ফলে ভূমিদাস প্রথার অবসানে 

রুধকরা ব্যক্তির অধীনতা হইতে মুক্তি পাইল কিন্তু তাহার পরিবর্তে 

মিরের যৌথ দায়িত্ব স্থাপিত হইল। কোন কৃষককে কৃষি ভিন্ন অন্ত কোন কাজ 

অর্ধ দৈতিক উন্নষন 

সাফ প্রথায় উচ্ছেদ 
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করিতে হইলে মির-এর অন্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় । এই অনুমতি সহজে 

দেওয়! হইত না। কারণ ইহাতে গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণের অংশ বাঁড়িন 

যাইতে পারে । এই কারণে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্বের পূর্বে কৃষকদের পক্ষে কৃষিকার্য ছাড়িয়া 

কারখানায় শ্রমিক হওয়। খুব সহজ ছিল ন|। 

এইসব কারণে রুষকর! ভূমিদাস প্রথার অবসানে সন্ত্ট হয় নাই। তাহারা 
প্রত্যেকের ভাগে যে জ'ম পাইয়াছিল তাহা জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। 

যে জমিতে তাহারা এত,দন বাস করিত বা চাষ করিত তাহা অধিকার করিবার জন্য 

ক্ষাতপ্রণেব ব্যবস্থা! তাহারা একেবারেই পছন্দ করে নাই। মির-এর কর্তৃত্ব জমিদারদের 
কর্তৃত্বের যতই তাহাদের অসহা মনে হইল। ।মরগুলিতে সাধারণ কৃষকদের স্থান হয় 
নাই। গ্রামের অবস্থাপন্ন বাক্তিরাই এগুলি পরিচালনাব ভার নেয়। কৃষকরা এঁসব 

কাবণে ভূ।মদাঁস প্রথা ।বলে।প সাধনে খুশা হয় নাই। 

ঝশিম়ার বিচাব-ব্যবস্থা ছিল কলুষিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত । জার আলেকজাগ্ডাব ফ্রান্স 
ও ইংলগ্ডের অঠকবণে বিচাব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন । বিচার ও 

শাসনব্যবস্থার পৃথক'করণ করিয়। ব্য/ক্তম্বাধীনত রক্ষার পথ প্রস্তত 

সা ংইল। “নভীকতাবে বিচাঁৰ করবার জন্য ম্যা!জস্ট্রেটগণকে 
প্রযোজনীয় হ্বধীনত৷ দেওয়। ৬ইল। জাব আলেকজা পাব জুবীর 

সাহায্য বিচাব-ব্যবস্থার গ্রচলন কবিলেন। সু।শক্ষত বিচারকদের নিয়। ট্রীইবুন্যাল 

(7501591) গঠন কব! হইল । 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাঁশিয়।র শাঁসনব্যবস্থার ত্রুটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হইয়া ছল। 
জনসাঁধারণেব সমর্থন 9 সহানুভূতি ন। থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহেব সময় পরাজয় অবশ্থন্তাবী 

এই শিক্ষাই 'ক্রমিয়ার যুদ্ধ হইতে বাশিয়। লাভ করিয়াছিল। 
শীলনতান্ত্রিক শব ২ রর 
বর্তন__'জেমস্টভো* দ্বিতীয় আলেকজাগাব সেই ক।রণে অতা'ধক কেন্দ্রীভূত খাঁন 

টি ব্যবস্থার ক্ষমতা স্থানীয় প্রতিনিধি সভানি হণ্ডে (কছু পবিমাণে ন্যস্ত 
ক।বয়। স্বায়ত শাসনব্যবস্থ।র প্রচলন করিলেন । ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের 

এক ঘোষণ! দ্বারা তিনি সমগ্র রাশিয়ায় স্বায়ত্শীসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই 

ঘোষণার ছ্বার। প্রতি জেলায় 220)5০ বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ুশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

হয়। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধিরা উপস্থৃত 
থাকিতেন ৷ জেল! 2:0055০-সমূহের স্স্তর] প্রাদেশিক 2009৮০-গুলিতে তাদের 

প্রতিনিধি পাঠাইত। 



ইওরোপের বৃহ বষট্রলির আভনবীপ সৈহী ও দীতি.... ১১১. 
28009০-গুলির উপর স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া 

হয়। স্থাসীয় স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্বাবধান করার দায়িত্ব এদের ছিল। ছুর্িক্ষ 
নিবারণের ভারও এদের উপর ছিল। কৃষি, জেলখানা, ব্যবসা-বাণিজ্ঞ প্রভৃতির তদারকী 
ইহারা করিত। 

এই 2908৮০-গুলির মাধ্যমেই রাশিয়ার জনসাধারণর রাজনৈতিক শিক্ষার হাঁতে- 
খড়ি হয় ।* এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির 

দেখাশোনা এবং স্থানীয় স্থাস্থ্যকেন্তুগুলি পরিচালন! করিত। কিন্তু অর্থের অভাবে 
220)81০-গুলি তাদের ইচ্ছাল্গযায়ী জন'হতকর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করিতে পাঁরিত না। 

গ্রাদেশিক শাসনকঙীরাঁও তাদের কাজে অনেক সময় বাঁধ দিতেন। অবশেষে বলা 
যায় আলেকজাগুার স্বায়তশাসন দান করিলেও জাতীয় সভার ন্াঁয় কিছু স্থাপন করেন 
নাই । কারণ তিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। 

রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর ( ১৮৫৫-৬৫ হীষ্টাব) সংস্কার কাধ সম্পন্ন করিলেও 

১৮৬৩ শ্বীস্টাবের পোলাযাপ্ডের বিদ্রোহ এবং উগ্রপন্থী' নিহিন্স্টি আন্দোলন আলেক- 

জাগডা,বর সংক্ষাপ-্পুহাকে'দমন করে । ইহ। মনে বাখিতে হইবে যে পরিস্থিতির চাপে 

তিনিংব্যাপক সংস্কাব পবিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছিলেন কিপ্ত ইহার পশ্চাতে কোন 
আদর্শের প্রেরণ। ছিল ন। | তাহার অন্তরে সংস্কারের প্রয়োজনের স্বীকৃতি ছিল ন! 

বলিয়াই ।তনি আকস্মিকভাবে প্র-তক্রিয়াশীল হইগ্লাছিলেন। পববর্তী কয়েক বত্সর 

প্রতিক্রিয়াশীল এাঁসনের পর ১৮৮১ হ্ীষ্টাব্ধে তিনি এক আততীয়ার হাতে প্রাণ 

ভারান। 

তথাপি ইহ। মনে পাখিতে ₹ ইবে আলেকজা গার কর্তৃক সাফ?দ্র মুক্তিদ্ান, শাসন ও 

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার বাশিয়াব পরবর্তী ইতিহামকে বথেষ্ট ঞভাবিত করিয়াছিল। 
তাহাকে প্রকুতই “মুক্তিদ [ত| জার” (7581 1[10618001) বল। যায় । 

ক্রিমিয়ার বুদ্ধে পত্লাজের পর প্যারিসের সন্ধি ছার। দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে নাশিয়ার 
অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছিল। ক্ৃতরাং আশেকজ।গু|বের রাজত্বকালের প্রথম দিকে 

রাশিয়। ইওরোপের রাঁজনীতি ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য হমিক। নিতে পারে" নাই। 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল বিদ্রোভেব সময় ফ্রান্সের সম্রাট তৃষ্ঠায় নেপোলিয়ন বিপ্লবী 

পোলদের প্রাতি সহানভূতি দেখান। ঠিক সেই সময় ধিসমার্কের 

নেতৃত্বে প্রাশিয়৷ রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন কবে এবং পোল বিদ্রোহ 
পররাষ্ট্র শত 

১৫.:%50091 791758593 19908:0)6---6810808 9109০1৪ 320 001161981] 9০-0199:8 6100. 

17581702+ 4090009 81599 1815” 05585 
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দমনে রাশিয়াকে সাহাধা করে। প্রাশিয়ার সাথে মিত্রত। স্থাপন জার আলেকজাগারের 

একটি কূটনৈতিক জয় বলা যায়। কারণ ইহার ফলে পশ্চিম ইওরোপের রাজনীতিতে 

রাশিয়ার পুনরাগমন ঘটে। প্রাশিয়ার মিত্রতার সাহায্যে জার দ্বিতীয় আলেকজাগার 
প্যারিস সন্ধির শর্তাদি নাকচ করিতে সক্ষম হন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়। 
স্ঠান স্টিফানো (991) 5650০)-র সন্ধি দ্বারা, নানা প্রকার স্থযোগ স্থবিধা তুরন্বের 

স্থলতাঁনের নিকট হইতে আদায় করেন। কুষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত 

হয়। কিন্তু ১৮৭৮ স্্ীস্টাব্দের বালিন চুক্তি ছারা স্তান ট্িফানোর সন্ধির আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয় এবং রাশিয়াকে তুরস্ক হইতে লব্ষ অনেক সুযোগ স্ুবিধ। ত্যাগ করিতে 
হয়। 

এইভাবে ইওরোগীয় রাজনীতিক্ষেত্রে থ্তীয় আলেকজাগার তেমন সাফল্য অর্জন 
করিতে ন। পারিলেও তিনি দূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাত্রাজ্য বিস্তারে 

যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। চীনের সাথে এক সংন্ধ স্বাক্ষরিত করিয়৷ প্রশান্ত 

মহাসাগরের প্রাস্তবর্তী ভ্বীভিভস্টক (ড1801%95:01) বন্দর এবং আমূর (4১00) নদী 

বিধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিকারে আমিয়াছিলেন। ইহার ফলে অদূর ভবিস্তাতে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতিতে রাশিয়। এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । ইহা 

দার! মধ্য এখিয়ার বিভিন্ন স্থানে রাশিয়! নিজের আধিপত্য স্থ। টন করে। উজবেকিস্থান, 

তান্রাকিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব স্থাপিত হয়। রুশ সাম্রাজ্যের সীমান৷ 

পারস্ত ও আফগানিস্থান পযন্ত গ্রনারিত হয় । 

নিহিলিজম্ বা নিহিলিস্ট মতবাদ (117711807) 6 

দ্বিতীয় আলেকজাগারের রাজত্বের শেষ দিকে রাশিয়ায় এক চরমপন্থী দলের 

স্টি হয় । ইহাদের মতবাদ “নিহিলিজম” নামে পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত 

রুশ. পাহিত্যিক তুর্গেনিভ (000:£21016%) তার “72006058100 9008” নামক 

গ্রন্থে নায়ক ব্যাজারফ-এর (88220) কথার মধ্য দিয় নিহিলিজমের ব্যাখ্য। 

হু করেন। এই গ্রন্থে যে ব্যক্তি কোন প্রকার কর্তৃত্বন নিকট 

০5 মাঁথ। নীচ করে ন। ব| প্রচলিত মতবাদে আস্থা! রাখে ন| তাহাকে 

নিহিলিস্ট বলা হইয়াছে । প্রচলিত প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সংক্কার 

এতিহা ও সংস্কৃতি সব কিছুই তাহার ধ্বংসযোগ্য মনে করিত। এভাবে দেখিলে 

নিহিলিজমকে নেতিমূলক মতবাদ বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলে 
নিহিলিজম কেবল ধ্বংসের নীতিই গ্রহণ করে নাই। তাহাদের স্থ্টিধর্মী মনৌভাবও 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্রগুলির আভ্যন্তরীণ ও মৈত্রী নি ১১৩ 

ছিল। তাহারা ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমগ্রস্বত্বাদ, ধর্মের স্থানে বিজ্ঞান, 
ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে সাধারণ স্বার্থ এবং কেন্দ্রীভূত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তে 

স্বাধীন কমিউন লইয়! গঠিত যৌথ রাষ্ট্রের কথ! বলিত 1 

রাশিয়ার নিহিলিস্ট অন্দোসনের মোটামুটি তিনটি পযায় লক্ষ্য কর। যায়। প্রথম 

পর্যায়ের আন্দোলন শিক্ষিত যুবক সম্প্রদাঘেব মধ্যে এবং প্রথিগিত আলোচনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । এই পায়ের লক্ষ্য ছিল ববুদ্দিবৃত্তির মুক্তি'। এমন 
মান্তষ তৈরী কর! যাহারা কোন কিছুর নিকট মাথ। নত করিবে না এবং 

যুক্তিপ কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করিবে । এই সময় রাশিয়ায় 

স্্ীজাতির মুক্তি আন্দোলনের সৃচন। হয় । 

দ্বিতীয় পারের আন্দোলন আরম্ভ হন ১৮৭১ গ্রীস্টাব হইতে। 
নিহিলিস্টন্। এই সময় অন্ষপ্রেরণ। ল।ভ করে প্যারি কমিউন ২ং প্রথম ইন্টারন্যাশনাল 

হইতে । এই মম নিহিলিস্টর। চিকিংসক, নার্স) শিক্ষক ৭৪ শিল্প অরমিকরূপে 

দেশখাসার সাথে নিঝিডভাবে মিশিবার চেষ্ট। করিল এব” গেপনে তাহাদের মতবাদ 
প্রচার করে। জা আলেকজাগ্ডার এই সময় নিহিলিস্টদের বিকদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন। হাজার হাজার লোককে সন্দেহেণ বশবতী হইফ। সাইবেরিয়ায় 

নিবাসনে পাঠান হয় । 

আন্দোননের ততীক়্ পর্যায়ে নিহিলিস্টর| সন্ত্রপের পন্থ। গ্রহণ কবে । ইহাঁদদেপ ভাতে বহু 

উচ্চপ্স্থ ক্চার নিহত হয়। জারের গ্রাণনাশেরও চেষ্ট! চলিতে থাকে । জার 

কিছুট। ভাত হইলেন এবং রাদনৈতিক সণঙ্গার সাপনেণ কথাও ভাবিহে লাগিলেন । 
তিনি 2০009৮০৩-গুলির সহায়তায় একটি খাসনতঙ্থ &খহন করিবার ইচ্ছ।৪ প্রকাশ 

করেন এবং এ বিষের একটি কমিশন শিষুক্ত কৰেন | কমিশনের রিপোর্ট যোদিন তিনি 

প্রকাশ করা ঠিক করেন ঠিক সেই দিনই ( ১৮৮১ খ্রাষ্ট।কের ১লা মার্চ) তিনি 

নিহিলিস্টদের ঘার। নিক্ষিপ্ত বোমার অ।ঘাতে নিহত হন। কলে রাশিয়ায় জারদের 

উদারনীতি অনুম্যহ হইবার সকল আশ! দূর হয় । 

জার তৃতীয় আলেকজাগার (১৮৮১-৯৪) 2 
ছিতীয় আন্েকজাগারের পুত্র তত আলেকগাণ্ডার ১৮০১ গ্রাস্টাব্দে রাশিয়ার 

সিংহাসনে বসেন । তিমি শ্বেরতন্ধে বিখাপা ছিলেন । ভিনি মনে করিতেন জনসাধারণের 

রাজনৈতিক অধিকারের কোন প্রয়েভেন নাই । রাজার কর্তব্য 
সম্বন্ধে ভার অনমনীয় মনোভাব ছিল কন্থ তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও 

কর্নার অভাব দেখ। যায়। তাহার মতে হাঁ পিতার উদ্দারনৈতিক চিন্তাধারাই 
ইওরোপ--৮ 

নিঁহলিজম আন্দে।- 
লংনর ভিনটি পর্যাষ 

চরিত্র 



১১৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগাইতে; সাহায্য করিয়াছে- এবং ইহার ফলেই 
তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিলেন। তাহার 

পিতার আমলের আইন-কানুন, শাঁসন-সংস্কার সব কিছুই নষ্ট করিয়। দিয়। রাশিয়ার 

সমাঁজ-ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরাইয়। নিতে চেষ্ট। করেন । 

তৃতীয় আলেকজাগুাঁরের উপদেষ্টা ছিলেন প্রাচীনপন্থী পবেডোনেসটেভ, যিনি হোঁলি 

সিনোডের প্রধান প্রোিউরেটরের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। পবেডোনেসটেত 
ূ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না । ফলে উগ্রপন্থীদের 

গ্রতিক্রিয়াল নীতি | 
ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিয়। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও মৃত্যু 

দেওয়া হ্ইয়াছিল। সংবাঁদপত্রগুলির স্বাধীনত! নষ্ট করিয়া দেওয়। হইল। 

বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির উপর প্রথম নিকোলাসের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন কর। হয়। জেমস্টভোগুলির 

ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়। হয়। বিচারালয়গুলির স্বাধীনতাঁও হরণ কর] হয়। 

তৃতীয় আলেকজাগারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী মনোভাব ভাষা. ধর্ম এবং কৃষ্টিকেও 

গ্রভীবিত করিয়াছিল । তিনি সমগ্র রাশিয়ায় এক শাসন, এক ধর্ম এবং এক ভাষ৷ 

ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণে রাশিয়ায় বসবাসকারী 

পোল, ফিন, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের উপর রুশ বৈশিষ্ট্য (35518526102) 

চাঁপাইবার চেষ্ট/। করিলেন। 

ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। তীহাদের উপর সরকারী সাহাঁষ্যে 

আক্রমণ চাঁলান হয় । এই সকল আক্রমণকে “প্রোগ্রমণ (0:9£022) বল। হয়। বনু 

সংখ্যক ইহুদি এ সময়ে প্রাণ হারায় এবং অনেক ইহুদি রাঁশিয়। ত্যাগ করিয়া 'অন্থাত্র 

আশ্রয় গ্রহণ করে। 

তৃতীয় আলেকজাগারের রাজত্বকালে এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচার চলিতে 

থাকে। ব্যক্তিস্বাধীনত।” ন্রিপেক্ষ বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনত। এবং আইনের দৃষ্টিতে 

সমতা প্রভৃতি সভ্য সমাজের শাসনব্যবস্থার 'বৈশিষ্টযগুলি রাশিয়। হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। 

কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক ষুগানস্তকারী পরিবর্তনের স্ুত্রপাত হয়। 

যেখানে রাশিয়ায় প্রধানত কুটির-শিল্পই বর্তমান ছিল সেখানে তৃতীয় আলেকজারের 

আমলে আধুনিক ধরনের শিল্প গড়িয়৷ -উঠে। ১৮৮২ খ্রীস্টাধে সাজিয়াঁস-ডি-উইটি 
(55155 ৫০ ৬16) বাণিজ্য ও অর্থসচিব নিযুক্ত হইলে 

২/১ রাশিয়ায় এক শিল্প বিপ্লবের সুচনা হইয়াছিল। তিনি মনে 
করলেন রাশিয়ার বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাইয়! 

রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে তৈয়ারী সামগ্্রীতে পরিণত করিতে পারিলে একদিকে 



ইওরোপের বৃহৎ রাষট্রগুলির আত্যত্তরীণ ও মৈত্রী নীতি ১১৫ 

যেমন কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে, অন্যদিকে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও 
উন্নত হইবে । এই সকল বিবেচন! করিয়। উইটি ( ৮7186 ) এক ব্যাপক শিল্লোনয়ন 
পরিকল্পন| গ্রহণ করিয়াছলেন। বিদেশী শিল্পপতিগণকে নানা! প্রকার স্বিধা দান 
ক।রয়। তিনি তাহাদিগকে রাশিয়ার শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে আমন্ত্রণ কেন। 

ফলে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন রাশিয়ার শিল্প গঠনে নিয়োজিত হইয়াছিল। 
বেশীরভাগ মূলধন আসিল ফ্রান্স হইতে । শিল্লোন্তির সাথে সাথে পরিবহণ ব্যবস্থীরও 

উন্নতি কর! হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ১৪০০ মাইল নুতন রেলপথ মির্াণ কর! 
আরম্ভ হইয়াছিল। 

শিল্প প্রসারের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রতাঁব 
লক্ষ্য কর| যায়। াঁখিয়ায় একটি নভন শ্রমিকশ্রেণীয় সৃষ্টি হইল এবং ভবিঠাতে 

ইহাদের মধ্যে উদ্রারনৈতিক বিপ্রবের বীজ ছড়াঁন সম্ভব হইয়ছিল। ইহা ছাঁড়া 

শিল্পপতিদের একটি ধনিক শ্রেণী (90988951516) গড়িয়। উঠিল যাঁহার। ন্গমতাঁজোভী 

হইয়। উঠিল। তাহার স্বৈরাচারী শাসন মানয়। নিতে চাহিল ন।। এইভাবে 

বলা যায় তৃতীয় আলেকজাগ্ডারের শাসন শুধু প্রতিক্রিয়াশীন নয় ইহ! 
প্রগতিশীলও বটে । 

জার দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭/: 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাগারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় 
নিকোলাস জাঁরপদদ লাভ .করেন। তিনি পিতার আমলের ন্বৈরাচাঁরী নীতিই 

গ্রহণ করেন 1% কিন্ত রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজ দ্বিতীয় 

নিও চক্িত্র নিকোলসের সিংহাসন আরোহণের সাঁথে সাথে শাসনতান্ত্রিক 
পরিবর্তন আশ! করিয়াছিল। খাসন ব্যপারে জাতির প্র।তিনিধি 

গণও অংশ লাভ করুক ইহাই ছিল রাশিয়ার শিক্ষিত সমাঁজের একাস্তিক ইচ্ছ। | 
কিন্ত নিকোলাস জনসাধারণের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের আশা “আকাশ কুস্ম! 

বলিয়। ঘোষণ। করিলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দারুণ হতাশার সি হইয়াছিল | 

এদিকে স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা! করিতে হইলে যে প্রয়োজন'য় ব্যক্তি 

প্রয়োজন নিকোলাসের তাহা ছিল না। তিমি তাহার রানী আলেকজান্দ্! এব! 

: রাসপুটিন (চ,850907) নামে এক হীন প্রকাতির যাজকের প্রভাবাধীন ছিলেন 

৬ম তু. 1] 09795915609 00250019198 ০£ 45000828057 58 £1777015 8:00 2/58576852778), 

499 যয 1569 1801591- 210150155 127 ৬506 15309902 £% 111--112, 



১১৬ আধুনিক ইওরোঁপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

ফলে নিকোলাসের স্বেরাচারী মনোবৃত্তির সহিত রাসপুটিন ও রানীর খেয়াল-খুশির 
নংমিশ্রণে রাশিয়ার এক কঠোর শাসন ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল দুই মন্ত্রী পবেডোনেসটেভ 

(90১60070300) এবং গ্লেহতি (127) দ্বার! পরচালিত হইযা্টিলেন। তাহার 
শামনকালে পুলিশের অত্যাচার, প্রগতিশীল শিক্ষত সমাজের উপর নিপীড়ন, 

ইহুদিদের দমন (70:08:07) ও রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্য 

রা ন'ত- জাতীর লোকদের উপর রুশ-ভাষ! ও সংস্কৃতি চাপান প্রভৃতি 
প্রতিক্রীয়াশীল নীতি অন্তন্থত হইয়াছিল । শিক্ষা়তন এবং 

বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি হইতে উদারনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, খিক্ষক ও অধ্যাপকদের পদচ্যুত 
কর! হয়। ছাত্রসমাজের উপর নজর রাঁখিবাঁর জন্য বহুসংখ্যক গ্রপ্নচর নিয়োগ করা 

হয়। মস্কো বিশ্বধিদ্ভালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হাত্র সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয় 

অথব। জেলখানায় বন্দী হয়। গুপ্তচরগণের 'রপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন 

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর| ব| শান্টিদান করা হইত। ১৯৭২ ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার একজন 

বিখ্যাত অধ্যাপক ভিনো গ্রাডোভ, (0:015550: ৬10089008) যিনি ইংলগ্ডে আশ্রয় 

নিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন ১ “তল্লাপী, গ্রেপ্তার, করেদ-খনায় বন্দী অথবা 

নিবাসনদ ও হইতে রেহাই পাইবে এমন অবস্থ। রাশিয়ায় নাই । ব্যক্তিগত জীবনেও 

সরক।রী হস্তক্ষেপ -কর। যাঁয়। রাশিয়ার আমরা এইরূপ আইন-কান্ছনের অপীনে বাস 
করি।”*% অধ্যাপক মিলিউকভ্ (000£65550 1%1111810) নামে একজন খ্যাতনাঁম। 

এঁতিহাসিকের মতবাদ সরকারের মনঃপৃত হয় নাই বলিম্ঝ। তাহাকে পদচ্যুত করা 
হয়। যে সকণ সংবাদপত্র সরকারের ইচ্ছা্্যায়ী চলিতে রাজী হইত ন| তাহাদের 

প্রকাশ বন্ধ করিয়। দেওয়। হয়। গ্রীণ-এর ইংলগের ইতিহাস (09615 1715600 

01 7:1)519150) এবং ব্রাইসের 'আমেরিকানি কমন্ওয়েল্থ” (4১00011091) (000010019- 

7৩810) পাঠ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। 

শুধু রাখিয়াতেই নর ফিনল)াগেও দ্বিতীয় নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল লীতি গ্রহণ 

4809০ 17 16৫ ৪9০00:9 8291796 99:91 61986) 110010259010,0896 8100 29892 190 ৮০ 

0159 29000%9 198788 ০01 6189 2500100179, 0200 10901111081 8509:519102 6009 ৪০130162309 ০0£ 

1759 9৮1,0০1 6155 159৪ ৪9:98 ৫ 6০ 1069:69751509 ভা?01, &11 11009 ০01 0116০ 90175" .,90.015 

1৪ 609 1528] [9059061010, দাও 8.৩ 0০ 90305106:20 7309819+, 7১7০2 ৮00০0829002, 10৬. 

88590, 19697. 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ ও মৈত্রী নীতি ১১৭ 

-করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ গ্রস্টাব্ষের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। এক ঘোষণ। দার ফিনল্যাণ্ডের 

শাসনতান্ত্রিক ক্ষমত| বহু পরিমাণে হাস করা হয়। পূর্বে 
পর্যন্ত ফিন্দের ডায়েট বা আইন সভা ফিনল্যা-সংক্রাস্ত যাবতীয় ফিনল্যাণ্ডে * 

আইন-কানুন পাস করিতে পারিত। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস 

কেবলমাত্র স্থান: বিষয়-সংক্রান্ত. আইন ছাড়| ডায়েটের মব ক্ষমতা নিজের হাতে 
গ্রহণ করিলেন। ফিনল্যাণ্ডের সৈন্যবা হনা রুশ সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত কর! হইল। 
পূর্বে যে মকল সরকারী পদে কেবলমাত্র ফিন্গণই নিযুক্ত হইতে পারিত সেই সকল 
পদে এখন রুখগণও নিষুক্ত হইল । এইভাবে কুশীকরণ নীতি'র ফলে ফিনল্যাণ্ডের 
্বাতস্ত্্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়। যায়। 

রাজনীতিক্ষেত্রে নিকোলাঁসের (সময় কোন উন্নতি ন৷ দেখ। গেলেও অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন তৃতীয় আলেকজাগারের আমল হইতে আরন্ত হইয়াছিল তাহা 

পৃর্ণোছমে চলিয়াছিল। কাউণ্ট উইটির চেষ্থায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতি 

দ্রুতগতিতে হইতেছিল। শিল্পোন্গতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ 

নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়। উঠিল। শিক্প-শখিকদের মধ্যে কতকগুলি 
নৃতন রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হইয়াছিল । এই রাজনৈতিক দলের মধো “সমাজতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রবাদী' :90০191 10210001265) দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দলের 

উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধন কর।। সমাজতান্ত্রিক 

গণত্ন্্রীদল পূঃঘট ছ্বার। তাহাদের উদ্দেশ্য সি্ির পথে অগ্রসন হওয়ার চেষ্ট। করিতে 

লাগিল। ধর্মঘট দার! কেবলমাত্র শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক ছূর্গভি দূর করাই উদ্দেশ্য 

এমন নয়, এগুলির মাধ্যমে শ্রশ্কিদের রাজনৈতিক ক্ুযেগ জুবিধ। আদায়ের চেষ্টা 

চলিতেছিল। 

এই পটভ্রমিকায় দেখ। দিয়াছিল রাশিয়। € জাপানের মধ্যে যুদ্ধ (১৯০৪-৫)। 
এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট ধিশ।ল রাঁশিয়। সম্পূর্ণ ভাবে 

ক্কশ-জাপান বু পরাজিত হয়। জনসাধারণ এই পরাজয়ের জন্য স্বৈরাচারী 

সি ও দ্বর্নীতিপরায়ণ সরকারকে দায়ী কণে। জাপানের সহিত 

যখন যুদ্ধ চলিকেছিল তখনই মন্ত্রী প্লেহভি (161০ )কে হত্য। কর! হয়। 

পরবর্তী ম্ত্রী প্রিন্স মিরক্ষি (0:0506 19) উদ।রচিত্ত ব্যক্তি 

প্রিন্স মিরক্ষির নীতি ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহা - দাবি 

সরকারের নিকট পেশ করিতে বলিলেনঃ। দেশের বিতিন্ন অংশের 

অর্থ নৈতিক উন্নতি 
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পেট্রোগ্রাডে (9৮৮:০£:৪) এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ১১ দফা দাবি উতাপন 
করিয়াছিল। এই দীবিগুলির মধ্যে ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা” 

১১ কা সংস্কার দাবি ২ 
প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ম্বায়তুশা,সত 

প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমত! বৃদ্ধিঃ নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন এবং শাসনতন্ত্র 
রচনার জন্য সংবিধান সভা স্থাপন । 

এই সংস্কার দাঁবি লইয়। দেশের সর্বত্র দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ 

্ীষ্টাৰের ১৫ই জানুয়ারী এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুক হইয়াছিল। এতদিন 
রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন শিক্ষিত সমাঁজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহ। এখন 

শ্রমিকদের মধ্যে ছডাইয়! পড়ে। ২২শে জান্য়ারী ১৯০৫ খ্রীষ্টব্দে ফাদার গ্যপন 

(08002: 93819012) নামে একজন ধর্মযাঁজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে খর্ঘঘটা শর একদের 
এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাষাত্র। তাঁর নিকোলাসের নিকট তাহাদের 
দীধি পেশ কারবার ওল্য জারের শীতকালীন বাজপ্রাসাদেব দিকে অঞ্সব ₹ইতে 

থা।কলে জারের সেন্যদল নিবন্ত্র শ্রমিকদেো উপর গুলিবষণ করে 
রক্তাক্ত রবিব'ব ১ 2 ২২শে জানৃষাবী, ১৯০৫ ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক হতাহত তয়। এই দিনটি রাশিয়ার 

ইতিহাসে “রক্তাক্ত রবিবার” (2.০ 91509) বিষ। পরিচিত | 

এই ঘটনার প্রতিবাদে রাঁ।শয়ার সনত্র শ্রমিক ধর্মঘট দে" দিল। গ্রামাঞ্চলে 

কুষকগণ জমিদারের ঘণবাঁডী, সম্পত্তি সব নছ কাঁয়া।ইল। সন্ত্রাসবাদীব। পুলিশ 
কর্মচারী ও গুগুচরদেব হত্য। করিতে ল|।গল। জারেব খুল্লতাত প্র।ত এয়|শীল 

সারজিয়াসকে (92:£195) হত্য। করা হয়। অবশেখে জাঁব [নকোণাস প্রজাদের 

জাতীয় সভ। (2610791 4১5590715) আহ্বানের দাবি মানিয়। লইয়াছিলেন। 

১৯০৫ শ্রীস্টাব্বের ৩র। মার্চ নিকোলাস জাতায় সভ। (9010078] 14552101015) 

ডাঁকিবার ইচ্ছ! ঘোষণ| করিয়াছিলেন। ১৯শে আগস্ট তিনি 
বুলি।ঘন শাসনতন্ত্র (951561017 ০0050100019) নামে একটি 

শাসনতন্ত্র প্রকাশ করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুঘায়ী জাতীয় সভার পরিবর্তে 

একটি ইম্পিরিয়াল ডূমা (100021191 100009) স্থাপনের ব্যবস্থা কর হয়। এই সভাকে 

কেবলমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সভার নির্বাচনে শিল্পশ্রমিক, 

গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক এবং সম্পতিহীন গ্রামবাপীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় ন|। 

জাঙ্মর স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা বজায় রাখ! হয়, দীয়িত্ব্দীল ম.্ত্রসভ। স্থাপনের নীতি 

বর্জন করা হয়। এই শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলির সন্তষ্টি বিধান না করিতে 

'পাঁরায় সমগ্র রাশিয়ায় এক ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। ফলে রাশিয়ার সমাজ জীবন, 

'বুলিঘিন শাসনতন্ত্র 



ইওয়োপের বৃহৎ রষ্টিলির আতানরীণ ও মৈত্রী নীর্তি ১১৯ 

একেবারে অচল হুইয়! পড়ে। উপার়াস্তর না দেখিয়া ৩*শে অক্টোবর (১৯৫ 
্ীস্টাবে) একটি ঘোষণা (0০:০৮: 2181659৮০) দ্বারা নিকোলাস ভুূমীকে আইন 
প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দীন করেন। রুশবাসীর নাগরিক অধিকারও স্বীকৃত 
হইল। ভোটদানের ক্ষমতা প্রসারিত হইল, ফলে শ্রমিকগণ ভোটাধিকার লাভ 

করিল। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯০৫ খ্রীস্টাব) এক সরকারী আদেশ দ্বারা এই ঘোষণ! 
কার্যকারী কর! হইয়াছিল। 

১৯০৬ ত্রীস্টাবের মার্চ এবং এপ্রিল ম।সে নৃতন নিরাচন হওয়াব পর ১০ই মে তারিখে 

জাতীয় সভ। ব| ডুমাব প্রথম অবিবেশন শুক হয় । এই সভায ৪০০ জন সভ্য নিবাচিত 

ইয়। এই সভ্যগণ কয়েকটি প্রধান দূলে বিভক্ত 'ছলেন। উদার 

টা "১. অীতিভে খিখাস। দল বিশস্টিটিউশন্যাণ . (উমোক্রযাট' 
( 0018361690019] 10610090026) নদে পরিচিত । তাহার! 

ক্যাডেট" (08965) শামেও অভিিত হন। জাউয় জভায় তাহাদেব সভ্য সংখ্য। 

ছিল ১৫৩ | উঙাদেব বিরেখ বঙ্গণ**ত দলকে তক্টোববিস্ট, (00005010150) খণ। 

হয। তাঁ5।। নিকে।”স প্রা আগ্চে।ণব ঘোষণার সম্থক ছিলেন। আমিক দল 

(0,400 3200) হইতে মেটু ১০৯ ভখ সভ্য শিবাটভ হম। “হ্বাথভ্তখাসনবাদী' 

দল (4১0001)010150) নামে পোল « অপরাপর সশ্খ্যালথু জাতিব প্রতিনিধি ছিল ৬৩ 

জন । ইহ ছ|ড| স্বাধ।ন মতাপলম্ব (1046091506.05) কিছু সভা ছিল | “ক্যাডেটগণ' 

বিটিশ শাসনতঙ্থেব সনকরণে দযিত্বমূণক স।গ্রসভ। গগনে দা ববে। কিন্ত নিকোলাস 

কষেকটি দেষণ| করিষ| পববষ্ট নতি সন্ত বে আলো ।চনা, স।ম বক বাহিন। « নৌবাহিনী 
প্রত সংক্রাস্ত আইম প্রণবন ক বণাপ আমহ। 'নিজ হাতে 

ঠুমাব ক্ষমতা হাঁস 
নয়াছিলেন। ইঠ| ভিন্ন দেখবে শৌলিক আ।ইনকান্গন 

(601)091061)09] 1.9/5) পববতনেল শমত| ডুমাকে দেপ্য়। হয় নাই । ইহ মসেব 

উপব জাণ এবং ডুমাব মধ্যে বিবাদ চল | অবন্দেষে ৯১শে জুলাই (১৯০৩ খ্রাস্টাব ) 

নিকোলাস ডুম। ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং এ "শপ্রিয়াপন্থ' স্টলিপিন (56015912)-কে প্রধান 

মন্ত্রী নিধুক্ত করিলেন। স্টলিপিনেব ন তি ছিল একদিকে দদন কব। আধা অন্যদিকে 

বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি কর! । এদিকে ক্যাডেট দল প্রথন ডুম। ডাঙ্গিয়। |দবার 

পর ফিনল্য।ণ্ডে পলায়ন করিয়। সেখান হইতে এক ঘে।ধণ| জারি করেন । এই ঘোষণাকে 
৬1008 [191012500 বল! হয় । ইহাতে অন্যায়ভাবে ডুম। ভাঙ্গিয। [দধার প্রাতিব|দ 

কর। হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদ জনসাধারণের মধ্যে তেমন সাড়। জাগাইতে পারে নাই । 

প্রথম ডুম| ভাঙ্গিয়। দিবার পর নৃতন ডুম। গঠন করিবার জন্য নিবাচন অহষ্িত হয়। 



১২০ শাধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

এই নির্বাচনের সময় সরকারী পক্ষ হইতে অক্টোবরিস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল দুলের 
প্রতিনিধিগণকে নানাভাবে সাহাষ্য দ্বান কর! হয়। উদারনৈতিক দলগুলির প্রচারকার্ষে 
বাধাদান এবং প্রতিনিধিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাচন হইতে দুরে রাখ! হইয়াছিল । 
অনেক ভোটারকে ভোটারের তালিক। হইতে বাদ দেওয়া হয়। ক্যাডেট দল মাত্র ৫০ 
সিযারিন্নী হইতে ৬০টি আসন পাইল। দ্বিতীয় ডুমাঁর অধিবেশন ৫ই মার্চ? 

্বীস্টান্দ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ত হয় কিন্তু ইহা! বেশী দিন স্থায়ী হয় 
নাই। ক্যাডেট দলের আম্গত্যহীনতার অজুহাতে নিকোলাস 

ক্যাডেট প্রতিনিধিগণকে ডুম। হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিলে শেষ পর্যস্ত ডুম। ভাঙ্গিয়৷ 

দিতে হয়। 

তৃতীয় ডূমাতে ( ১৯০৭-১২ খ্রীস্টব্দি) প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করে। 

এই ডুমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাঁজ হইল কৃষকদিগকে জমির 

ই *-- ব্যক্তিগত মালিকান! দানি। পূর্বে কৃষকরা সমষ্টিগত ভাবে জমি ভোগ- 

দখল করিত। পাঁচ বংসর কাঁজ করার পর এই ডুমার কার্যকাল 
শেষ হয়। 

চতুর্থ ডূমার নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদলের সভ্য সংখ্যা হইল ১৫৫ জন, অক্টৌবরিস্টদের 

সত্যসংখ্য। হইল ১৩২ জন এবং ক্যাডেটদের সতভ্যসংখ্যা মাত্র ৫২ জন। অক্টৌবরিষ্টর 

এই সময় হইতে ক্যাডেটদের সাথে মিলিতভাবে স্রকাঁরের বিরোধিত। 
চতুর্থ ডুম! রি 
(১৯১২-১৯১৭)রীস্টাদ করিতে আরম্ভ করে। অক্টোবরিস্টরা সরকারের প্রতি অসন্তষ্ট 

হইয়াছিল; যেহেতু ১৯০৫ ্রীস্টাব্ের অক্টোবর মাসের ঘোষণ। 
অনুষায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। তাহারা বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে 
শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত বিবাদ ক্রমেই বাড়িয়। চলিয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাবে ক্যান্ডেটে এবং 

অকোবরিষ্টদের লইয়। প্রগ্রেসিত ব্লক (0:95:635156 10০) নামে এক দলের হ্ষ্টি 

হইলে সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। এইভাবে জার দ্বিতীয় 

নিকোলাসের অদুরদিতার ফলে ১৯৯৭ শ্রীস্টাবে রাশিয়ায় বিপ্লব হয়, যাহার ফলে শুধু 
জারততস্ত্রের ([587000) অবসান হয় না, রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাও ধ্বংস হইয়া যায় ।% 

87009 10180009555 01 60509 0289 15£1005 ৮০ &৮৪ 12076100018 10909988185 01 6816108 

95৩ 5 6159 £0:910900 085890. 61)9 ঢ২61০১ 76059059206 6০ 095510১176০ ৪, 176৮০106101, 

(1917) 15501 358৮০5501০৮ 0015 ১6005 250782005 00৮ 855 8৪৮৮5০6০906 0088191 

90089657 1689157)-148008972, “00009 12 606 [12096562088 800; ুন606196৮, 

09106001997, 194. 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আভ্যস্তরীণ ও মৈত্রী নীতি ১২১ 

হও রাষট্রগুলির মৈত্রী নীতি (১৮৭১-১৯১৪) (8556600 01 4111817668) 2 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বৃহৎ রাষ্্রবর্শের মধ্যে ছুইটি পরম্পর বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্র 
'জোট গঠিত হয়। একটি হইল 'ত্রিশক্তি চুক্তি” (72015 411190০6), অপরটি হইল 

- “ত্রিশক্তি মৈত্রী” (0016 87107)। এই ছুইটি সামরিক জোট স্টি হওয়ার 

দুইটি সামরিক জেট মূলে ছিল ফ্রান্সি এবং জার্মানীয় ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের 

“0019, 2117 মধ্যে পারস্পরিক শক্রত।ঞ ফ্রাঙ্মকে ইওরোপে নির্বান্ধব 

ভি 12725 করিয়া রাখিবার জন্য বিসমার্ক প্রথমে একটি ডিন সম্াটের চুক্তি 
(10151051565915) গঠন করিতে সমর্থ হন (১৮৭৩ এাস্টাবে )। 

ইহ| জার্মানীর লহিত অস্টিয়। এবং রাশিয়ার একটি সৌজগ্তমূলক পরস্পরকে সাহাধ্য 
করিবার চুক্তি। কিন্তু বালিন কংগ্রেসের ( ১৮৭৮ শ্রস্টাব্দ) পর এই চুক্তি ভাঙ্গিয়! 
গেলে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে একটি দদ্বিশক্তি চুক্তি” (0881 £১11197)06) স্বাক্ষর 
করেন (১৮৭৯ খরীস্টাব্ব)।, ইহার পর ১৮৮২ গ্রীস্টাবে ফ্রান্পকে আফ্রিকায় 

টিউনিস বন্দরটি দখল করিতে উৎসাহিত করিলে ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিত! 

দেখা দেয়। এই স্থযোগে বিসমার্ক ইতাঁলীকে অস্ট্রিার প্রতি খিদেষ ভুলিয়া 
“দবি-শক্তি চুক্তিতে যোগদান করাইলেন। ফলে “দি-শক্তি চুক্তি “ত্রি-শন্তি চুক্তি 
(70916 411790০০)-তে পরিণত হইয়াছিল । 

বিসমার্ক ষতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ইওরোপে ফ্রান্সের কোন মিত্র 

ছিল না। কিন্তু বিসমাণ্কর্র পত্রের পর ইওরোপের রাঙগনৈভিক ইতিহাসে 

উল্লেখযোগ্য ঘটন! হইল রুশ-ফ্রান্স (ছ7217০0-730351277 [01762006, 1893) 1 এই মৈত্রী 

চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ফ্রান্স পূর্বেই চে করিতেছিল কিন্ত 
উনাহব চুক্তি বিসমাঁক” জার্গানীর কর্ণধার থাকাকালীন তাহ সম্ভব হয় নাই। 

বিসমাঁকর্ণ রাশিয়ার সহিত ১৮৮৮ খ্রীস্টানখে একটি রি-ইন্ম্থরেন্স 
(0০1159091)০6) সন্ধি স্থাপন করেন। কিনব বিসমাকেরে পতনের পর জার্মানীর 

সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম রাশিয়ার সহিত নৃতন ভাবে রি-ইনস্থরেম্দ সন্ধিটি স্বাক্ষর 
করিলেন না । ফলে রাশিয়ার সহিত জামণনীর যোগন্ুত্র ছিন্ন হয় এবং রাশিয়ার পক্ষ 

হইতে ফ্রন্দের সহিত মৈত্রী স্থাপন করার আর কোন আগ্রহ হিল ন।। ফ্রান্সও 

৮. এনুও5 0001105 15058611165 1966 601 ৮8009 8000. 00108105 088 0179 ০06 (159 

2১০৪০ 50286800 0603 11) 106918861018] 00010100৬05 ০০০দা৩০৮ 1871 10. 19187 

411301019 81205 2369001590” 0০5 28510. 7:18020500, 7৮ 488, 
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এইরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে “দবিশক্তি চুক্তি” 
(মা0০০-0555197)  [70520) স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাৰে। এই চুক্তির কথ। 

বনুদিন .গোপন রাঁখ। হয়। এই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল_-যদি 
জামর্ণনী বা জামর্ণনী ও ইতালী একত্রিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহা হইলে 
রাশিয়। তাঁহার সর্বশক্তি দিয়। ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে, আবার জার্মানী ব। জার্মানী ও 

অস্ট্রিয়। একত্রিত হইয়। যদি রাশিয়! আক্রমণ করে তাঁহ। হইলে ফ্রান্স তাহার সমস্ত শক্তি 

দিয়। রাশিয়াকে সাহায্য করবে । 

১১০২ শ্রীস্টাবে ইংলগড ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সময় 
“রুশ-ভীতি' ইংলগ্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করে। মধ্য এশিয়।, আফগানিস্তান 

ও সুদূর গ্রাচ্যে রাশিয়ার বিস্তার ইংলগ ভাল চোখে দেখে নাই । রাশিয়। যাহাতে 

এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য ইংলগ্ড আফগানিস্তানের 
বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণ। করে এবং সুদূর প্রাচো জাপানের, সহি মিত্রত। চুক্তিতে আবদ্ধ 

হয়। 

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিত'ও ইংলগ্ডের হৃছতার পরিবেশ স্থ্টি হইতে থাকে । ছুই 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থসিির জন্য পারস্পরিক সাহাষ্য যে প্রয়োজন 

তাহা! বুঝিতে পারিয়াছিল। ফলে একে অন্যের সাম্রাজ্যবাদী শৌষণমূলক নীতিকে 
সমর্থন করিল । মরক্কোতে জামণন দ।বির বিরুদ্ধে ইংলগগু ফ্রান্সকে সাহাষ্য করে। 

ফলে মরকো ফ্রান্জের অধীনে চলিয়! যায়। ইহা ছাড়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী 

দ্বীপগুলিকে ফ্রান্মের প্রভাবাধীন স্বীকার করিবার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর পথ প্রস্তত 

হয়। রাজ সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৩ খ্রীস্টার্ধে প্যারিস ভ্রমণে 

ইজ-করাসী মৈত্রীচুক্তি যাঁন। তিনি জামণন বিরোধী ছিলেন। তিমি ফ্রান্সের সহিত 
(00৮9009  00701819 &. 
১৯০৪ হীস্টাব্ ) একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 

এদিকে জাম্ণনীর নৌশক্তি বুদ্ধি ইংলগ্ডের নিকট আশঙ্কার 

কারণ হইয়াছিল। জামর্ণনীই ইংলগ্ডের আসল শক্র বলিয়৷ মনে করা হইয়াছিল। 
ফলে ১৯০৪ গ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-ফরাসী মেত্রী চুক্তি (00216 00:191) 

স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অন্সারে' ফ্রান্স আফ্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী নীতি পরিত্যাগ 

করে এবং মিশরের উপরও তার দাঁবি ত্যাগ করে। ইহার পরিবর্তে ইংলগ 
মরক্কোর উপর ফ্রান্সের দাবি মাঁনিয়৷ নিয়াছিল। এই চুক্তিটি কোন সামরিক চুত্তি 

নয় এবং সরাসরি ইহ। জামর্ণনীর বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু ইহা দ্বারা দুই 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থের দিবে 



ইওরোপের বৃহৎ রাষ্রগুলির আত্্তরীণ ও মৈত্রী নীতি ১২৬ 

লক্ষ্য রাখিয়। সমস্তাগুলি মীমাংদ! করিতে পারিয়াছিল। ফরামী পররাষ্মন্্র 
ডেলকাসের (061০8556) মতে ইহা! আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন যুগের স্থচনা, 

করিয়াছিল % 

ইন্গ-ফরামী মৈত্রী চুক্তি তিন বৎসরের মধ্যে ইন্গ-রুশ চুক্তির পথ প্রস্তুত করিয়া 

দিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাবের রশ-জাঁপান যুদ্ধে রাশিয়া! জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইলে স্থদূর প্রাচ্যে 'রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুপ্ন চ্য়। ফলে ইংলগু বুঝিতে 

পারিয়াছিল যে রাশিয়াকে ভয় করিবার মত কিছুই নাই। বরং 

,ইঙগ-রুশ চুক্তি তাঁহার সহত মৈত্রী সম্পকণ স্থাপন করিতে পারলে জাীনীকে 
(417610 98161) রি 

0০০59০107) কোণঠীস। কর! যাইবে । ফলে ইংলগু যে সব অঞ্চলে ইঙ্গ- 

০০৪ রু" ধিরোধ চলিতেছিল সেগুলির অবসান করিবার চেষ্ট। 

করিতে লাগিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইঙ্গ-রুশ 

চুক্তি (40810-চ২055181) 00056170101) স্বাক্ষরিত হয়। এই চু।ক্ততে ঠিক হয় ষে 

. আঁফগানিস্তান, ভিত ও পারস্য অর্চলগুলিতে কোন পক্ষই নিজ নিজ আধিপত্য 
বিস্তারে সচে্ হইবে ন। ইংলগ্ডের সহিত রাশিরার “মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার 

ফলে ট্রিপল আতাত (01016 চ5700705) ব। ত্রিশক্তি মৈত্রী প্রতিিত হইয়াছিল। 

সরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার নাতি বৎসর পূর্বে ইওরোপে দুইটি রাষ্ট্রজোটের 

স্থট্টি হয়_ ট্রপল্ এল্যায়েন্স (00016 £11191055) 9 ট্রিপল আঁতাত (091 

ঢ7660,06) | কিন্তু ইহ| মমে রাখিতে হইবে যে কোন চুক্তিই পররাজ্য আক্রমণ করার 

জন্য স্বাক্ষর কর হয় নাই। পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য এগুলি স্বাক্ষরিত হইয়।ছিল। 

ঙবে ইহ। লক্ষণীয় যে এই দুইটি রাষ্ট্রজেট গঠনের ছ্বার। উনবিংশ “ভাবীর রাষট্রুলিতে যে 

পররাষ্ট্রনীতি ছিল তাহ! পরিত্যক্ত হয়। তাহার পরিব্ে কার এবং খিসমাকে'র পথ 

প্রদণিত নৃতন কূটনৈতিক নীতি রাষ্তিগুলি গ্রহণ করে 'এবং সেই অচ্সারে ভখিস্তাতে 

তাহাদের পারম্পরিক সম্পক নিয়ন্ত্রিত হয় |%* 

ফর 87285098700 009 [00164 180080050 ৮৪19 1,900 10. 23176875 81719,9095 85409 

,8&£997790% ৮1658 1506 82590. 819601508115 ৬০৮ 03012008370” 546 61098890108 £93)09৬81 ০1 

480810-0651001 71961008 8১0 61১9 190000011286100) ০ 0159 ঠত9 69690 [9০0%7918 ৮০%০- 

191060. &3 61১9 [91201060191 1001758097 1)6198986 01988৮/5 ৪। 7897 91 21) চ9007:01998 

[9০11708”--000:9799 ৪109 73৮19০19০75 19810 41501008010 09, 492. 

যয [05 886900 06 01৮51 81118175065 21082090 65 119580961918 06 10096991060 0900875 

₹916610081)11)9, 61)9 10800070009) 0£ 61801610908] £079185 100110195, 6156 &006101) 0৬ 

96067৪01909 209 2000119, 27790010 01191900805 10$91)690 0 0৪৬০০ 800. 

[91১০০] 89 2150280701) 7, 493 
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(1) 9190. 12 1020 1871 60 18)0 03187005010 33 &189 ৪০19169: 0£ £20:00352 

70০911819৪, 

(১৮৭১ হইতে -১৮৯* পর্ধন্ত বিপমাক কিভাবে ইওরোপের ভ'গ]নিয়স্তা ছিলেন আলোচন। কর 1) 
উঠ ৯৩-৯৬ পৃষ্ঠা দেখ । 

(5) 39180095 731870)97:00+8 10697081 [১০]105 ৪1০: 1810. 

(১৮৭* সালের পর বিসমার্কের অগ্তান্তরীণ নীতি অলোচন। কর।) 

উঃ ৯৬-৯৯ পৃষ্ঠা দেখ। 

(3) 70189388 6০9 1901105 ৪07 80019920925 01 791891 1]1197 7. 

(কাইজার দ্বিতীগ্ন উইলিয়মের মীতি এবং কার্যাবলী আলোচন! কর। 
উ$ ৯৯-১০২ পৃষ্ঠ। দেখ। 

(4) 17166 00668 09 : 

(৬) 211978 1 (০) 70795088 08989 ; (0) 7307715178196 8০591039006. 

(সংক্ষেপে আলোচন। কর; (ক) ধিয়াদ%-*২-১*৩ পৃষ্ঠা), (খ) ড্রেফুস ঘটন। (১৭ পৃষ্ঠা), (গ) 

বৃলাঙ্গিস্ট আন্দোলন 
উঃ ১০৬ পৃষ্ঠ! দেখ । 

(8) 9155 &০. &90০00106 01 05919600009 01 41653087909 হা, 

(দ্বিতীয় আলেকজাগারের সংন্কারগুলি আলোচনা কর। ) 

উঃ ১০৮-১১১ পৃষ্ঠা দেখ । 
(6) 170190089 60 09080691800. 190)805 0? 10৮০1৪৪ [], 

(ঘিতীয় নিকোলাসের চরিত্র ও নীতি সন্বন্ধে আলোচন1 কর।) 
উ$ ১১৫-১২০ পৃষ্ঠ] দেখ । 

(7) ভা০০ & 0০9৮০ 0০, 09 ৪5৭6900 0৫ 89111875095 ০৮৪: 18৭1 

(১৭৭১-এর পর ইউবোপীর রাষ্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ আলোচন! কর।) 

উঃ ১২১-১২৩ পৃষ্ঠ। দেখ । 



দশম অধ্যাক্স গমাজ্তরবাদ 6 সাজাজ্যবাদ 
(১০0০০191197) 2710 [71])67191197)) 

কার্ল মার্কস? ১৮১৮ (ছে 1815) ও সমাজতন্ত্রবাদ (9০0০181150)) 2 

শিল্প বিপ্লব প্রস্থত কারখান। প্রথার দোষক্রটি দূর কবিবার প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্রবাদ 

' দেখ! দিয়াছিল। শিল্প বিপ্রবের ফলে প্রতোক দেশেরই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধ পায়” 

কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থার কলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই 
৬৮৪ অর্থ সঞ্চত হইতে থাকে । অন্যদিকে কঠোর শ্রম কারয়া্ 

অমিকশ্রেণী দরিদ্র জীবন যাপন করে। এই শ্ন্থায়মূলক পার্থক্য এবং 
মা।লিক শ্রেণীর দ্বার। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ফলে “সমাজতন্ববাঁদ' চিন্তাপারার বিকাশ হয় । 

ইংলগডের রবার্ট ওদ্বেন (20৮17 0৯160) ( ১৭৭১-১৮৫৮ )*সবগথম “সমাজত্গ- 

বাদ' (3০০11190)) কথ'টি র্যবহার করেন । উন'বংশ খতাবঃর তৃতীয় দশকে 

ইংলগ্ড ও ফ্রান্সে একশ্রেণীর সমাজতীন্ত্রকরে আঁবতাব হইয়াছিল। ইহাদের 

মধ্যে ইংলগ্ের রবার্ট ওয়েন ছাড়। টমাস্ হজঙ্গিন্ (07000083 

7700895017), উইলিয়াম টমসন্ (৬/1111910 [170007900) এবং 

ফ্রান্সের চালস্ ফেরিয়ার (080165 881161) 9 সেপ্ট সাইমন 

(9817) 9110012)-এর নাম বিন্যে উল্লেখযোগ্য ৷ এই সকল সমাঙ্গ- 

তীন্ত্রকগণের আদর্শ ছিল এমন সমাজ স্থাপন কর। যেখানে সকলেই যোগ্যত। অনুসারে 

কাজ করিবে এবং সকলের পরিশ্রম দ্বার লন্ব আয় সকলের মন্যে সঠিকভাবে বণ্টন 

কর। হইবে । এই সমাভতীভ্্রকর! কিন্তু “অবাস্ববাদ)? (0009175) ছিলেন । বাস্তব- 

ক্ষেত্রে কিতাঁবে আদর্শকে কার্ধকরী করিতে হইবে দে ধারণ। তাহাদের ছিল ন|। 

উন(বংশ শতাবীর 

প্রথম ভ'গে॥ সমাজ- 

তন্ত্রবাদ 

কিন্ত যে মহান ব্যক্তিকে আধুনিক লমাজতন্ত্রবাদের জনক বল। যায় তিন হইলেন কার্দ 

মার্কম। তিনি তাহার পূর্বামী সমাজতান্ত্রিকদের অপেক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত (9০157:0180) 

উপায়ে সমাজতন্্বাদের ব্যাখ্য। করেন। কাধ মার্কস্ ছিলেন 

নি ও তাহার একজন জার্যান ইহুদি । তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টা্ধে প্রাশিয়া রাজ্যের 

রাইন অঞ্চলে টায়ার (18) নামক স্থানে জনগ্রহণ করেন। তিনি 

বাল্যকাল হইতেই উত্তম শিক্ষালাভ ক'রবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি বন (8০23)) ও 



১২৬ আধুনিক ইওরোঁপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

বাঁলিন (8:17) বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে শিক্ষালাভ করেন । দর্শনশান্্র ও ইতিহামে তাহার 

“অন্রাঁগ অপরিসীম ছিল । এ সময়ে তিনি বিখ্যাত জার্ধান দার্শনিক হেগেল (17861) এর 

মতবাদ ছার! প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি হেগেলের নিকট হইতে ইতিহাসকে ক্রম 

বিবর্তনের অভ্রানস্ত গতি হিসাবে মনে করিবার শিক্ষা লাভ করেন । ১৮৪১ খ্রীস্টান্দে 

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরানের দর্শন (01211090191) ০ চ:91000:03) সম্পর্কে একটি 

মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ডক্টর ডিগ্রী (09০০60:86) লাভ করেন । এ সময়ে জার্যানীর 

যুবসমাঁজের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল মাক 
তাঁত। সমর্থন করেন। 

নাঁনাবিষয়ে জ্ঞানাঞ্নের পর তিনি সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী হইয়। উঠেন এবং ১৮২ খ্রীষ্টাব্দ 

হইতে তিনি এরেনিশ গগজেট? (0২156171517 82966) নামে একটি চরমপন্থ সংশাদ- 

*»পত্র সম্পাঁদন। কারতে আরম্ভ করেন। তীাহ'র [প্রগ'তশীল মতবাদের জন্য অল্পলক।লের 

মব্যেই প্রাশিয়ার সরকাবেব আদেশে তাভার সংবাদপত্র বন্ধ করিতে হয় এবং ভিনি 

দেশ হইতে নিবাঁসিত হন। মাঁকর্স ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই ফ্রেডারিক 
এঙ্গেলস্ (5:5061:10) £0718515) নামে একভন জার্ান সমাজতান্ত্রিকির সহিত তাহার 

পরিচঘ হয় যাঁহ। আজীবন বন্ধত্বে পরিণত হয় । ১৮৪৫ খ্রী+ ।বে মাকর্স ফ্রান্স হতেও 

বহিষ্কত হন । ইহার পর তিন ব্রাসেল্স (8:535619)-এ আশ্রয় গ্র5ণ করেন । সেখানে 

অবস্থানকালে তিনি এঙ্গেলসের সহায়তায় কমিউনিস্ট ল'গ” (00101001715 [,58506) 

নামে একটি সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ স্বাপন করেন। ইহা 'আবধ)মে তিনি সমাজতন্ত্রের 

আদর্শবাদ প্রচারের চেষ্ট! করেন। ব্রাসেলসে কয়েক ব্সর বাস করিবার পর মাক 
লগুনে চলিয়। যান । সেখানে থাকাকালীন ১৮৪৮ খ্রীস্টাবে নিনি “কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টে।। 

(05010179171)150 11917165560) নামে উহার বিখ্যাতি পুস্তিকা 

৬ প্রকাশ করেন। এই ম্যানিফেস্টোকে বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের 

প্রথম ধ্বনি? (1:৮5 ০) বল। বায়। এই পুস্তিকাঁয় জালাময়ী 

আবেদনের মাধ্যমে মাঁক স তাহার মতবাদ ব্/াগ্য। করিয়াছেন। মাক্স “সমাজতন্ত্বাদ? 
(450০19119)-এর বদলে “কমিউনিজম্ (00000017190) নামটি ব্যবহার করেন । কারণ 

তাহার মতবাদ প্রাথমিক সমাঁজতাস্ত্িক্দের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল বলিয়। তিনি 

“কমিউনিজম্” এই নূতন নাম ব্যবহার করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্ধে তাহার অপর বিখ্যাত 
গ্রন্থ 'ড্যাস ক্যাঁপিট্যাল' (085 0851) প্রকাশিত হয়। এই 

গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। 
এ সময় হইতেই মাকর্সের 'ভ্যাস ক্যাপিট্যাল? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধর্মগ্রন্থ-স্বরূপ হইয়] 

“ড্যান ক্যাপিট্যাল, 



সমাজতাবাহ ও সায়াজানাদ ঠইিখ 

'উঠে। ফরাসী বিশ্লবে যেমন রূশোর 'সামাঁজিক চুক্তির মতধা' (০০৮5০8 9০:81) 
প্রেরণ। জাগাইয়াছিল সেইক্কপ ভ্যাস, ক্যাপিট্যাঁলও রুশ বিপ্লবের প্রেরণা দলি করিয়াছিল । 
১৮৮৩ খীষ্টাৰে মাঁকস মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

মাঁকসৈর মতবাদের মধ্যে চারিটি মৌলিক নীতি দেখা যায়। প্রধমভ, তাহ 
মতে মান্গষের জীবনের উপর মূল প্রভাবই হইল অর্থনৈতিক প্রভাব । অতএব প্রাচীন- 

কাল হইতে মানুষের ইতিহান অর্থনৈতিক জীবনের ঘাত- 

প্রাতিঘাত ভিন্ন আর কিছু নহে মাঁকসের মতে প্রাচীনকালে 

স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রীত্দাসদের মধ্যে ছন্দ, মধ্যযুগের সামস্তশ্রেণী ও সাফর্দের ছন্দ এবং 

বর্তমান ঘুগেব মাঁ।লক ও মজ্বশ্রেণীর দ্বন্দ মানুষের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ছন্দের বিভিন্ন 
পর্যায় । এইভাবে মার্কস ইত্তিহাঁসকে অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিয়াছেন । 

দিতীযত, মাঁ্সেব মতে মানব সমাঁজকে দুইটি পবম্পর-বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ কর! 

যাঁয়: এক মাঁলিকশ্রেণী ও ই শ্রমিকশ্রেণী। এই ঢই শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থসংঘাত 

অবস্ঠস্তাবীঃ কারণ ইহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী । এই শ্রেণীমধ্ঘাতের মধ্য দিরাই 
সামাজিক বিপ্লব আসিবে । এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীব কোন কিছু হারাইবার ভয় 
নাই। ববং এই বিপ্রবেব ফলে শাঁসনক্ষমত। য|ইবে সর্বহাঁবা শ্রমিকদের (0:0166977269) 

হাতে। 

তৃতীষত, ইংবেজ অর্থনীতিবিদ বিকাডে। (0২1০5£০) এবং ক্লাসিকাল অর্থনীতি- 

বিদদেব (00158551051 50170001565) “81000 0601 01 ৮৪11এর উপর ভিত্তি 

কর্বয়। মার্স এই ।সদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কোন ভ্রব্যমূল্যের সর্বপ্রধনি 

উপাদান হইল শ্রম। জমি ও কাঁচামাল প্রকৃতির দান। মান্ঠষেব "শ্রম ভিন্ন এগুলিকে 

প্রস্তুত দ্রব্যে বপান্ত বত কর। সম্ভব নহে। অতএব কোন দ্রব্যেব প্রর্কৃত মূল্য উহাঁর 

পশ্চাতে ব্যয়িত শ্রমেব ফল ভিন্ন আব কিছু নহে *%% মাঁকসের মতে একমাত্র 

শ্রমেব মপকাঠিতেই উৎপাদিত দ্রব্য হইতে আয় বর্টিত হওয়া উচিত। 

চতুর্থত, মার্সের সমাজতন্ত্রবাদদের একটি আন্তর্জাতিক দিক আছে। তিনি 
২ 

মাক 'সেব মতবাদ 

স৭50159 8৫55596 5019:০8০ 6০ 1018607৪99৪ 6109 ৪00881৩ ০০৮দ6620 50706900777 

918,8895 8৪ 6106 [97170011981 01510600068 20 005 4559107070৩ 01 17010997 90036৮5৯) 

“71096 59 80675008720” 0 70200119 30189 8 09+ 9, 

১48৫47]009 60010017510 58005 ০06 ৪ 90720000065 00088968108 4100100877 18000 

07808111550) 1091708 01:598]5 09255900000 6209 160000 6208 1089 ৪০006 6০ 16৪ 

9080:006802--069105+ 7,861, 



১২৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

১৮৬৪ শ্রীস্টাব্বে “আন্তর্জীতিক শ্রমজীবী মংঘ” (1170202800781 ৬৬ 0:0178096125. 

4১৪৪০০1৪600) “নামে একটি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহা! ঢা 

[73050796009] নামে পরিচিত। মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ স্রীস্টাবে 9200৫ 

[17607901072] এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাবে 70. 11765058000] স্থাপিত হয়। 

01710 17760779001791 ভার্গিয়া যায় ১৯৪৩ খ্রীস্টাৰকে। তারপর স্থাপিত হয় 

দকমিনফণ্ধ' (00) 0010070015 [1)01078001)) | উহা স্থায়ী ছিল, 

১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। 

মার্কসবার্দের সমালোচনায় প্রথমত মার্সের ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা 

অনেকে ত্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাসে 
অর্থ নৈতিক প্রেরণাই একমাত্র কারণ নহে। দেশাত্মবোধ, ধর্মভাব, ব্যক্তি বিশেষের 

প্রভীব, এঁতিহা প্রভৃতি নানীপ্রকাঁর প্রভাব ও শক্তির ফলেই 

৪2 মানব সমাজের বিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব ইতিহাসকে 
একমাত্র অর্থনৈতিক ছন্বের কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা কর! 

অনেকে ভূল মনে করেন। 

দ্বিতীয়ত, .বতমাঁনকালে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক টন্নয়নমূলক আইন-কানুন, 
অমিকদের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক উন্নয়ন আইন- 

কানুন 'ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান 

ক্রমেই ত্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
কিন্ত মাকপ্বাদের ক্রটি থাকা সত্বেও ইহা মনে রাখিত্তে হইবে যে, মালিক 

ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ জনিত সমস্ত। সমাধানে মাঁকস্বাদ ইঙ্গিত 
দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহ! ছাঁড়। আধুনিক সমাঁজ ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার 
ছারা অশুমিক শ্রেণির প্রতি ন্তাধ্য 'ও মানবোঁচিত ব্যবহার করার আবশ্কত। 

মা্কস্বাদ সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছে । মার্সের সময় হইতেই প্রত্যেক দেশে 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্ত তাহার মতবাদে 

নীগণই রুশ-বিপ্লবের ন্যায় এক যুগাস্তকারী ঘটনা সংঘটিত করিয়া ইতিহাসে 

সমাঁজতন্ত্রকে বাস্তবে রপাঁরিত করিয়াছে । 

ওপনিবেশিক সাআজ্য বিস্তারের হচ্ছ (0186 8126 107 17711)6718115616 

[ও ])81)51018) 2 

পঞ্চদশ শতাবী হইতেই স্পেন, পতুগাল, হল্যা, ফ্রান্স এবং ইংলগড প্রতৃতি 



সগাহতন্রাধ ও সামাঙাঘাদ ' 5২. 

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে এবং ওপনিষেশিক সাত্রাজ্য বিস্তারের 
চেষ্টা দেখা! যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি নৃতন 

গাছ কারণ উপস্থিত হয় যাহার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে 
ইওরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের এক নূতন উদ্যম শুর 

হইয়াছিল। 
এই সাআ্াজ্য বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হইল: (ক) অর্থ নৈতিক, 

(খ) রাজনৈতিক, (গ) ধর্ণনৈতিক ও (ঘ) সামাজিক। 

শিল্পবিপ্নবের জন্য ইওরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর প্রচেষ্টাব ফলে উৎপাদন সামগ্রীর পরিমাঁণ অভাবনীয়ভাবে 

বৃদ্ধি পায়। ফলে এই সব সামগ্রী বিক্রয়ের অন্য নৃতন বাজারের 
প্রয়োজন হয়। ইহার উপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পপতিদের হাতে প্রচুর 
মূলধন সঞ্চিত হওয়ায়ঞ্চ তাহার! ইওরোপের বাহিরে মূলধন বিনিয়োগ করিবার 

স্থান খুঁজিতেছিল। কাঁচামালের জন্যও ইওরোপের বাহিরে এশিয়। ও আফ্রিকা 

হইতে তুলা, সিন্ধ, রবাঁর, ভেষজ তৈল এবং খনিজ ধাতুদ্ব্য আমদানী করার 
প্রয়োজন ছিল । 

অর্থ নৈতিক কারণ ছাড়া গুঁপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনৈতিক কারণও 
ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির উপরই দেশেব মধাদা নির্ভরশীল 
এইরূপ এক মনোভাব ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে দেখ! যায় । 

ইতালীর লিবিয়। আক্রমণের ব্যাপারে এইরূপ মনোবৃতি দেখা যায়। জাতীয় নিরাপত্বার 

অজুহাতে ইংলও সাইপ্রাস (05৫3) এবং কেপ (082০) এই ছুটি নৌঘাটি দখল 
করিবার জন্য তৎপর হয় । 

গ্রীস্টধর্্ গ্রচারকের! এশিয়। এবং আফ্রিকায় ধন প্রচারের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের 

পথ সুগম করেন। ফরাসী ধর্মযাজকরা নিকট প্রাচ্য এবং সুদূর প্রাচ্যে ছভাইয়া। পড়িয়া- 
ছিলেন। ১৮৬৯ শ্্রীস্টাঝে কাডিনাল লেভি জেরি (08:11 

[.2188:16) “আফ্রিকান মিশনারী সমিতি” “9০০৫55 ০4 

/0010812 ?%1195101881199) নামে সমিতির মাধ্যমে ১৮৭৫ গ্রীস্টাৰ হইতে আলজিরিয়া 

(41898) এবং টিউনিসিয়ায় (:001982) ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব বিস্তার করেন। ইহা 
একটি ফ্রান্সের ধর্মীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে যাহা পরবতিকালের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের 

অর্থ নৈতিক 

রাজনৈতিক 

ধর্মনৈতিক 

18178 0€ 0971৮61” 

ইওরোপ--৯ 
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অগ্রদূত বলা যায় । ফরাসী যাজকরা আফ্রিকার অন্তান্ত অংশেও বিস্ালক্ব এবং হাস- 
পাঁভাল স্থাপনের দার! তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে| ১৮৭৮ খ্রীস্টাব হইতে বেলজিদ্বামের 
বাজকর! কঙ্গ! উপত্যকায় তাহাঁদের "প্রচারকার্ধ চালাইয়। বেলজিয়ামের আধিপত্য 
গ্রতিষ্ঠ! করে । 

ইওরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্ত। দেখা দিয়া- 
ছিল। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যও 

ইওরোপীয় রাষ্ট্রুলির সাত্রাজ্যনীতি গ্রহণ কর! প্রয়োজন ছিল । 
এই লকল লম্মিলিত কাব্পের কলেই ১৮৭৭ লালের পরে এশিয়া এবং আফ্রিকাতে 

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাত্্যজ্য গড়িয়! উঠে, যাহার জন্য ১৮৭০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের 

ষুগ্রকে “সাম্রাজ্যবাদের যুগ” (4১৪০ ০: [001901181197)”) বল! হইয়াছে |% 

ওপনিবেশিক প্রতিত্বশ্িত। ও ওপনিবেশিক সংঘর্ষ ; আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ ও 
এশিয়ার আংশিক ব্যবচ্ছেদ (09192181 15ঞয্য 870 001010181] 00111816819 

১৪:6০) 01 417765 800 08101581 09816100101 1815) 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আফ্রিকা এবং এখিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় 
রাষ্গুলির ওপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব 
পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ই ওরোপীয়দের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। আফ্রিকাকে 
“অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ” (10910. 00106109156) বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্ত 

ইওরোপীর বাইগুলির উনবিংশ শতাব্দীতে লিভংস্টোন ([.351065601 ), স্ট্যানলি 

মধ্যে আফ্রিকার উপ- (5690165), স্পেক (99০10) এবং বার্টন (99095) প্রভৃতি 

চা আবিষ্ষারকের চেষ্টার ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তরের অনেক খবর 
ইওরোপের বিউন্ন দেশে পৌছিয়াছিল। ফলে অল্লকালের মধ্যেই 

ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা আরম্ত হয় । 

আফ্রিকাতে ওুপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ক্ষুদ্র বেলজিয়াম রাজ্যের রাজ! 

লিওপোন্ড। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে কঙ্গো! নদীর অববাহিকাঁয় একটি বিরাট অঞ্চল 

টিজার দখল করিয়া নেন। তিন ১৮৭৬ গ্রীস্টাবে কঙ্গো জবধাহিকার 

বেশ স্থাপন উন্নয়ন এবং আঁফ্রকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাহার রাজ- 

ধাঁনী ব্রাসেলসে ইওরোপীয় রাষ্্রগুলির এক সম্মেলন ভাকেন। এই সম্মেলনের ফলে 

6192, 5£69£ 1810 0099 60109 ০ 108 08010 81) 8012৯9 8199018117 886019- 

সামাজিক 

%457159 88918 

09500 59085 5৪ 14009 ৪৪৩ 0? 17106781550, 
্ ৮6 গি 00109 9165 [বে &০১০19০০+--৮ গুণ 0200 800. 2 44. 
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+[100210800102] 80008 98০০3800” নামে একটি আস্তর্জাতিক সংগঠম স্থাপিত 

হয়। কিন্তু এই স.মতির আস্তজণীতিক চরিত্র কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয় । প্রত্যেক দেশই 
নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকার তথাদি সংগ্রহ করিয়া! সেই মহাদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনে ব্যগ্র হইয়া! উঠিল লিওপোন্ড কঙ্গোনদীর অববাহিকায় বেলজিয়াম অধিকৃত 
জায়গাঁটিকে 'কন্ধে৷ স্বাধীন রাজ্য (0০28০ চ£5৪ 9090) নামকরণ করেন। ইহা 
প্রায় বেলজিয়াম রাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়! দড়ায়। 

বেলজিয়ামের রাজার সাফল্যে ঈর্ধান্বিত হইয়! অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রুলি কঙ্গে। অব- 

বাঁহিকাঁর বিভিন্ন অংশের উপর দাঁবি জানাইতে আ'রস্ত করে; ফ্রান্স, জার্মানী, পর্তৃগাল 
প্রভৃতি দেশ হইতে অভিযাত্রীদল আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে সক্রিয় হয়। এই 
অনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাকে স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে বার্লিনে 
এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাক! হয় । এই সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কোন 
রা যদি আ.ফ্রকার কোন এলাকা দখল করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাহা জানাইয়া 

দেয় তাহা হইলে সেই রাষ্ট্র সেই এলাকার উপর মালিকানা স্থাপন করিতে পারে। 

বালিন কংগ্রেসের এই নিদ্ধাস্তকে উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে একটি ফুগ্গাস্তকারী 
ঘটনা বলা যাঁয়। ইহার ফলে পুরাদমে আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ আঁরস্ত হয়, এবং পনি- 
বোঁশক যুগের স্বত্রপাত হয় ।% কার্ধকালে অবশ্য এই দিদ্বাস্ত কোন রাষ্ট্রই মানিয়া 
চলে নাই এবং রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্থবিধামত উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফলে 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পূর্বে আবিসিনিয়। এবং লাইবেরিয়৷ ভিন্ন সমগ্র আফ্রিকাকে 
খণ্ড খণ্ড কয়! ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অধিকারভূক্ত করিয়া নিয়াছিল। 

আফ্রিক! মহাদেশে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি দখল করিয়াছিল ইংলও | দ.ক্ষণে 

উত্তমাঁশ! অন্তরীপ হইতে উত্তরে কাইরো৷ প্ধস্ত অনেকগুলি স্থান ইংলগডের অধিকারে 

আসে। ইহার মধ্যে বেচুয়ানাল্যাণ্ড (8০০1081)819130) দখল 

হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাবে, রোৌডেশিয়। (1,096818) ১৮৮৯ গ্রীষ্টাকে, 

নিয়াসাল্যাণ্ড (5881850) ১৮৯৩ শ্রীস্টাকে। ইংলগ্ের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের মুলে 

ছিল সিসিল রোডস .০৪০1 7100০8)-এর অভিযান । এই অ(উযাঁনের ফলে আফ্রিকার 

ইংলগের উপনিবেশ 
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১৩২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস৷ 

অধিবাঁদী বোয়ার (3০০) ব৷ ডাচ কৃষকদের সাথে ইংলগ্ডের সংঘর্ষ হয়। বোয়ার যুদ্ধে 
( ১৮৯৯--১৯০২ ) ইংলও জয়লাভ করে, ফলে বোয়ারদের ছুটি আঁফ্রকার রাজ্য ট্রান্স- 

ভাল ([8785821) ও অরেঞ ফ্রী স্টেট (0:886 চ16০ 9086) ইংলগ্ড দখল করে। 

ইহা ছাড়াও সিয়েরাঁলিয়োন, গা।ঘয়।, গোল্ড কোস্ট, নাইজেরয়া ও স্যোমালিল্যাণ্ডের 
একাঁংশ ইংলণ্ডের অধিকারে আসে। 

ক্রান্স প্রথমে আফ্রিক। মহাঁদেশের-আলজি(রয়। (185018) অঞ্চলটি দখল করে 

(১৮৪৭ শ্রীস্টা্ব)। ১৮৮২ শ্রীস্টাৰে ফ্রান্স টুনিস (7005) দখল করে এবং ১৯১২ 

খরীষ্টাবের মধ্যে মরকে। (1০:০০০০) ফ্রান্সের অধিকারতুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স সমস্ত 

সাহার এবং সেনিগাল, গিনি, ডাহোমি, আইভরি কোস্ট গ্রভৃ(তি 
স্থান দখল করিয়া! আলজিরিয়। হইতে কঙ্গো নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যস্ত 

সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এইভাবে উত্তর আ.ফ্রকায় ফ্রান্সের এক বিরাট ওপনিবে,শক 
সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। ১৮৯৬ খীস্টাব্ে ফ্রান্স আঁফ্রকার পুর্ব-উপকূলের নিকটবর্তী 

মার্দাগাস্কার (40909599051) দ্বীপটিও দখল করিয়। লয় । 

বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণে পোতুরাল বহুকাল পূর্বেই কয়েকটি কষুত্র স্থান অধধকার 

করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পোতু'গাল এসকল স্থানের আয়তন বুদ্ধ করিয়। 
এঙ্গোল! (4177£01% ) নামক এক বুহঙ প্রদেশ গড়িয়! 

পোতু'গালের টা 
উপনিবেশ তুলিয়া।ছল। আঁফ্রকার পূর্ব উপকূলে মোজা ম্বক বা পোতু'গীজ 

পূর্ব আ.্রক। নামক উপ,নবেশও স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংলগ্ের 
বিরো ধতাঁর জন্য এল! এবং পোতুগীজ পু আফ্রকার মধ্যে পোতুগাল যোগাযোগ 
স্থাপন করতে পারে নাই । 

স্পেন আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে রিও-ডি-অরো৷ এবং 
মরকোর একাংশ দখল করে। 

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক এঁক্য সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ইভালি উপনিবেশ 

বিস্তারে মনোযোগী হয় । ক্রিসপি (008)-র প্রধানমন্িত্বকালে ইতালী উপনিবেশ বিস্তারে 
অগ্রণী হয় এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এরিট্রিয়৷ (5:19). 

এবং সোমালিল্যাওড (50108121910) দখল করে। তুরস্কের সাথে 

১৯১১--১২ সালের যুদ্ধের ফলে ইতালী ব্রিপোলী (72001) ও সাইরেনেইক! 

(055291০9) অধিকার করে । পরে এই ছুইটি অঞ্চল একত্রিত করিয়া নাম দেওয়! 

হয় লিবিয়। (04১59) । 

ফ্রাঙ্গের উপনিবেশ 

ম্পেনীয় উপণিবিশ 

ইতালীর উপপিবেশ 
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বিসমার্ক জার্মানীকে পরিতৃপ্ত দেশ" বলে ঘোষণা করেন ফলে জার্মানী উপনিবেশ 
স্থাপনে প্রথমে অগ্রণী ছিল না। পরবতিকালে সম্প্রসারণের ফলে জার্মানী উপনিবেশ 

স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং নাইজার নদীর পঃ্চমে 
টোগোল্যাণ্ড (7098০019159) এবং ক্যামারুন (02206:০012) 'দখল 

করে। ইহা ভিন্ন জার্ধানী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিক। এবং দক্ষিণ-পূর্ব অফ্রিকায় দুইটি অঞ্চলে 

উপনিবেশ স্থাপন করে । 

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আফ্রিক। ব্যবচ্ছেদের বিষয়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের 

মধ্যে যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মনোমা।লন্য ও স্বার্থের সংঘাত বিশেষভাবে 
দেখ! দেয়। ইংলগ্ডের সহত ফ্রান্সের স্থানে, ইংলগের সাথে 

রি কাখ্জাগের জার্মানীর দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং জার্গানীর সহিত ফ্রান্সে 

মরকোতে সংঘর্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । - 

মিশরের দক্ষিণে সুদান ও. নীলনদের অববাহিক। অঞ্চল অবস্থত। এই অঞ্চলটি 

মিশরের শাসনকগার অধীন ছিল কিন্ত মাধী (1811) প্দবীধারী এক ধর্মীয় 
2 ধা নেতৃত্বে বিপ্রোহ করিয়া স্থান মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন 
ফ্রালের হ্বদানে লংঘর্ষ হইতে সক্ষম হয়। ইংলগড এবং ফ্রাম্প উভয়েই এই অঞ্চল 

| দখল করিতে চেষ্টা! করে। ইংলগ্ের সেনাপতি গড'নের নেতৃত্বে 
এক সৈন্যবাহিনী স্থ্দান দখল করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত ব্যর্থ হয়। গভন নিহত 
হন। ইংলগ্ডের পরে ফ্রান্স নিজেকে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি মারটাদের নেতৃত্বে এক ফরাসী বাহিনীকে সুদানে 

পাঠানে। হয়। মারচাদ সথদানের রাজধানী খারটুুম (09::002)-এর দ।ক্ষণে ফ্যাসোড। 
€5৪১/,০৪) নামক এক স্থানে উপনীত হইয়। ফরাসীপতাক। উত্তোলন করেন। ইংরেজ 

সেনাপ,ত কিচেনার এই সংবাদ পাইয়। পাচটি গানবোট ভি সৈন্তসহ ফ্যাসোডাতে 

আসিয়। উপস্থিত হন। ফরাসী সেনাপতি মারচাদ কিচেনারকে অভ্যর্থন। করিলেন, কিন্ত 

কিচেনারকে বলিলেন যে তিনি ফরাসী অঞ্চলে তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। ইহার 
উত্তরে কিচেনার ফরাসী সেনাপতিকে জানান যে ফরাসীরা৷ ইংরেজের অধিকৃত অঞ্চলে 

'আছে। তিনি যেন ফরাসী পতাকা অবনমিত করেন এবং সত্বর এই অঞ্চল ত্যাগ, 

করিয়! যান। এই রকম অবস্থায় ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবন৷ দেখা 
দেয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত ১৮৯৭ ত্রীষ্টাবঝে ইংলগ এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক চুক্তির ফলে 
ফ্রান্স তাহার দাবি ত্যাগ করিয়। ফ্যাসোভ। অঞ্চল্ প'রত্যাগ করে। ফলে যুদ্ধের কিনার! 
হইতে ইংনও এবং ফ্রীন্ষ ফিরিয়। আসিয়াছিল। 

জার্মানীর উপনিবেশ 
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দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ ( ডাচ ) উপনিবেশ ছু'টি ছিল ট্রান্সভাল (7895881) ও 

অরেঞর ফ্রি স্টেট (012:786 7:6০ 90৪6০) | এই দুই অঞ্চলের অধিবাধী বোয়ারদের 

সহিত ইংলগ্রের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্ষ হইতে যখন, 

ইংলগেররসহিত  ইংলগু এই অঞ্চনগুলি গ্রাস করিবার চেষ্ট৷ করে। বুম়র অঞ্চলে 
আফ্রিকায় সংঘর্ষ এইসময় স্বর্ণথনি আবিষ্কত হয়। ফলেবহু ইংরেজ এ-অঞ্চলে 

প্রবেশ করে। ট্রীন্সভালের রাষ্ট্রপতি পল ক্র,গাঁর এই ইংরেজদের বিদেশী বলিয়া গণ্য 

করেন এবং ইহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। ইহাতে বুম্ধর অঞ্চলের ইংরেজগণ 
অসস্তষ্ট হইয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইংরেজদের সাহীষ্য চায়। ইংরেজ অধিরুত কেপ 

(086) হইতে ডাঃ জেমসনের (07. 75106802) নেতৃত্বে কয়েকশত ইংরেজ ট্রান্সভালে 

বে'আইনীভাবে প্রবেশ করিলে বুন্বর লরকার তাহাদের বন্দী করে। এই ঘটনার পর 
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের জন্মদিনে ক্রগারকে প্রেটোরিয়ার জার্ান ক্লাব অ+ভনন্দন 
জানায়। এই অভিনন্দনের উত্তরে ক্রগার জার্মানীকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া 
অভিহিত করেন এবং আশ। করেন ষে জার্মানী ইংলগ্কে ট্রীন্মভাল আক্রমণ করার 

ব্যাপারে বাধা দিবে । কাইজারও ক্র,গারকে একটি টে'লগ্রাম পাঠাইয়৷ আক্রমণকারীদের 
বাধা দিতে সাঁফল্যলাভ করায় শুভেচ্ছা জানান । জার্যানীর এইরূপ মনোভাবে ইংলগ্ডের 

সরকার অসন্তষ্ট হয় এবং জার্মানীকে বোয়ারদের সহিত ইংণগ্ডের বিরুদ্ধে এক ফড়- 
যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া ঘোষণ। করে। কিন্তু ইংলণড যখন বোয়ারদের বিরুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২ 

তীস্টাব) যুদ্ধ ঘোঁষণ1 করে তখন জার্মানী অবশ্ঠ হস্তক্ষেপ করে নাঁই। ফলে জার্মানী এবং 

ইংলগ্ডের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয় নাই। 

ওপনিবেশিক সংঘর্ষের আরেকটি স্থান হইল মরকে। । মরক্কোর বন্দর আগাঁদির-এর 

(2890) ঘটন। জার্মানী ও ফ্রান্সকে যুদ্ধের কিনারায় লইয়। গিয়েছিল। টিউনিস দখল 
টির করার পর ফ্রান্দ মরকোর উপর নজর দিয়াছিল এবং এই অঞ্চলটি 

ফ্রান্সের মরকোতে দখল করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ফ্রান্স মরক্কোর সুলতাঁনকে বিপুল 
বিবাদ পরিমাণ অর্থ ধার দিয়। মরকষোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবার চেষ্ট। করে। জাধ্রানী ফ্রান্সের এই নীতির বিরোধিতা করে । ১৯০৫ গ্রীস্টাবের 

মার্চ মাসে কাইজার মরকেো| ভ্রমণে যাঁন এবং সেখানে জানান নীতি ঘোষণ। করেন । তিনি 

মরকে। সুলতানের স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক অ'ধকার এবং মরন্বোর আঞ্চলিক অখগ্ুতা৷ রক্ষার, 

প্রতিশ্রাতি দেন । 

এইরপ অবস্থায় মরকে! সমন্ড| সমাধানের জন্য ১৯০৬ গরস্টাবের জানুয়ারী মানসে 
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আলজেসিরাসে (4১1850:89) একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক ভাকা হয় । এই বৈঠকে যুদ্ধ” 
আলিকে রাও যোগদান করে। বহু আলোচনার পর মরকোর স্বাধীনতা 
আত্তর্জতিক বৈঠক ম্বীকৃত হয়, কিন্ত কোন কোঁন ব্যাপারে--যেমন মরক্কোর আরক্ষা 
টস ০০০". বাহিনী ও রাষ্্রনিয়নতিত ব্যাঙ্কের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য স্বী্কত 

হয়। জার্মানীর তেমন কিছু লাভ হয় নাই, ফলে এই আত্ত- 
তিক বৈঠককে জার্মানীর কূটনৈতিক পরার্জয়ই বলা যায়। যাহা হউক এই বৈঠকে 
মরকে! সম্বন্ধে একটি সাময়িক আপস হয় । 

১৯০৮ শ্রীস্টাব্ে পুনরায় মরক্কোতে ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। 

শেষ পর্যস্ত মিটমাঁট করিয়! ঠিক হয় যে মরক্কোতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকার থাকিৰে 
কিন্তু জার্মানী অর্থ নৈতিক স্থৃবিধা পাইবে । 

কিন্তু ছুই বৎসর পর (১৯১০ শ্রীস্টাব্দে ) মরক্কো! লইয়| পুনরায় জটিল সমন্তার 
সঠি হয়। মরকৌর ফেজ (ছ৪2) শহরে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফ্রান্স এককভাবে সৈন্ত 

পাঠাইয়া এ শহরটি দখল করে। ইহাতে জার্শানী ক্রুদ্ধ হয় এবং 
(88918 15013506) মরক্কোতে জার্ধান স্বার্থ রক্ষ/ করিবার জন্য প্যান্থাঁ ২ 4,599) 

নামক একটি যুদ্ধ জাহাজ মরকোর বন্দর আগাঁদির (4১48৭1)-এ 
প্রেরণ করে । প্যানথার-এর উপর নজর রাখিবাঁর জন্য ইংলগ্ু তার সৈম্বাহিনী ফ্রান্সের 

পক্ষে প্রেরণ করে। এই সময় ইংলও ফ্রান্সের বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিল, ফলে 
একে অপরের স্থার্থরক্ষার জন্য প্রস্তত ছিল । এই আগাদির ঘটনা (4890 27030600) 
শেষ পর্যন্ত যুছ্ধে পরিণত হয় নাই । 

জার্মানী-_ইংলগড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যৌথ শক্তিকে ভয় পায়, ফলে শেষ পর্বস্ত 
চুক্তি ঘ্বারা৷ ইহার পরিসমাপ্তি হয়। এই চুক্তিদ্বার! ঠিক হয় যে মরকো ফ্রান্সের রক্ষণা- 
বেক্ষণে থাকিবে । জার্মানী ফরাসী করঙ্গোর এক অংশ লাভ করে। জার্মানী প্যানথার 

জাহাজটি সরাইয়৷ লইয়াছিল। আগাদির ঘটনাতে জার্মানীর কূটনৈতিক পরাজয় হয়। 

ইহা দ্বারা ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দিত। বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখ! দেয় ।& 

আফ্রিকার ন্যায় এশিয়াতেও ইওরোপীয় রাষ্ট্রথলি উনবিংশ . শতাব্দীতে উপনিবেশ 

স্থাপন করে বা জোর করিয়া স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করে ঞঞ্চ ইংলগড, ফ্রান্স, 

ধর 509 20830 92606 0৫ 09 081818 ০£ 42850 518৪ 6০ 8:9661989 810810-09 
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রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, এবং হল্যাণ্ড এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। ১৮৪০ শ্রীস্টাবধ ' হইতে 
এশিয়ায় ইওর়োগীয় ১৯১৪ গ্রস্টাব পর্বস্ত উপরোক্ত দেশগুলি এশিয়ায় সাত্রাজ্য 
রকউ্রগুলির সামাজ্ বিস্তার করে। 

টির উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকেই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য 

সুদুটভাবে স্থাপিত হয় । এই সময় মারাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের লব- 
চেয়ে দুর্ধ্ব শক্তর পতম ঘটায় । ইহার পর ভারতে ইংরেজ অধিকার 

সু নি ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতে থাকে । ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ সাল 

প্যস্ত যুদ্ধের দ্বারা পাণ্রাব এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা! 

ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে আমে । ১৮৫৭ রীস্টান্দে সিপাহী বিল্রোহের পর বৎসর 
ঘোষণার ভারতের শাসনভার ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ইংরেজ সরকার 

নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছিল । 

প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খ্রীস্টাব) এবং দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ( ১৮৭৮-৮০ 
্রীস্টাব্দে ) ফলে আফগানিস্থানের উপর ইংরেজ প্রভাব বিস্তৃত হয় । ইহ! ভিন্ন ব্র্দেশ, 

বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলও ইংরেজের অধীনে আসিয়াছিল। 

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষের দিকে ফ্রান্সের ওঁপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয় কিন্ত 

সম্রাট নেপোলিয়নের সময় হইতেই ওপনিবেধিক নীতি পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়। ফ্রান্স 
পূর্ব এশিয়ায় কোঁচিন-চীন (0০০১1740100), আনাম (১0910), 

কন্ধোজ ( 09015018 ), টনকিন্ (1002151) প্রভৃতি কয়েকটি 

স্থান দখল করে। ইহ! ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যাঁলিডোনিয়! 
(টা 0৪1301018 ), তাহিটি”(1910161) ও মাকুইসাস (11121005595 ) দ্বীপপুঞ্জ 

ফ্রান্সের অধিকারে আসিয়াছিল। 

ক্রিমিয়ার যুন্ধের পর ইওরোপীয় মহাঁদেশে রাশিয়ার বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হইলে রাশিয়া 

সেই ক্ষতি এখিয়। মহাদেশে পূরণ করিতে চাহিয়াছিল। এশিয়াতে রাশিয়ার বিস্তার 
দু'দিকে যায়-_একটি হইল দক্ষিণে পারস্ত ও আফগানিস্থানের দিকে 
এবং অন্যদিক হইল চীনের দিকে । পারম্ত ও আফগানিস্থানের 

দিকে অগ্রগতির পথে রাশিয়। তাসখন্দ ( ১৮৬৪ খ্ীস্টাব ), সমরখন্দ 

( ১৮৬৮ খ্রীস্টান) এবং খিবা ( ১৮৭৩ খ্রীস্টাব ) দখল করে। এই অগ্রগাতির ফলে 

রাশিয়ার সীমান্ত আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যস্ত পৌঁছায় । রাশিয়ার এই বিস্ৃতির ফলে 

ইংলগ্ডের রুশভীতি (29390191201 ) হাষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষের সীমান্ত নিরাপত্তা 

রাখার অজুহাতে ইংরেজ সরকার আফগাঁনিস্থানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে 

ফ্রাঙ্দের উপনিবেশ 

রাশিয়র স্বাপত 
উপানবেশ 



সমাজতন্ত্বাদ ও সাআাজ্যবাদ | ১৩৭ 

এবং নিজেদের মনোনীত আমীরকে আঁফগানিস্থানের সিংহাসনে স্থাপন করে। এদিকে 

রাশিয়া তুকিস্থান (১৮৮১ শ্রীস্টাব্ব ), মার্ড (১৮৮৪ গ্রীস্টাব্ধ ) এবং পাঞ্জাব অধিকার 

করে। এই সব স্থান দখল করার ফলে রুশ সীমান্ত পারস্য সীমাস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত হয় এবং 

রাশিয়ার সহিত ইংলগ্ডের যুদ্ধের আশঙ্ক। দেখ। দেয়। শেষ পর্যস্ত ১৯০৭ শ্রীস্টাবের 

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি দ্বার! মধ্য এশিয়ায় উভয়ের মধ্যে সীমান। নির্দিষ্ট হয় । 
এশিয়ার পূর্বদিকে চীনের অভ্যন্তরে টাইপিং বিত্রোহ (7:8101006 £:2১০11107)-এর 

স্থযোগ নিয়। রাশিয়া চীনকে আইগুনের সন্ধি (5805 ০৫ 4১120) ) স্বাক্ষর করিয়। 

আমুর (4০: ) নদীর অঞ্চলে কিছু জায়গা! দিতে বাধ্য করে। দু*বসর পর ফ্রান্দ 

এবং ইংলগডের বিরুদ্ধে চীনের বন্ধু হিসাবে নিজেকে ঘোষণ। করিয়! রাঁশিয়| চীনের নিকট 

হইতে প্রশান্ত মহাসাগর উপকৃলস্থ অঞ্চল দখল, করিয়! ভ্াঁডিভস্টক্ ( ৬1901০50০,) 
বন্দরটি নির্মাণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলটি দখল করিবার ফলে রুশ 

সামাজ্যের সীম! কোরিয়। (৫:0:58)-র নিকটবর্তী হইল এবং মাঞ্চুরিয়। (14917017019 ) 

রুশ সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়। পড়িয়াছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম , ভাগে যুক্তরাষ্ট্র ( আমে।রকা ) মনরো৷ নীতি ঘোঁধণ। করিয়। 
ইওরোপীয় রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আমেরিক। মহাদেশকে রক্ষা! করিয়াছিল, কিন্তু উন।বংশ 

শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিক। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নিরাপত্ত। 

সাধন ও সাম্রাজ্য বুদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়। ফলে আমেরিকা! 

প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (7121110126 19191705 ) এবং হাওয়াই ঘ্বীপপুপ্ত 

€79.91212 19191808) এবং শ্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ (5910081) [5191105 ) দখল করে। 

এখিয়ায় ওঁপ,'নবেশিক সামাজ্য বিষ্তারে ওলন্দাজ (হল্যাঁ)-র৷ পশ্চাদপদ ছিল না । 

জাভা, সুমাত্রা, বোমিও, সিলিবিস ছ্বীপপুঞ্জ ও নিউগ্িনির একাংশতে 
ওলান্দাজ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে । 

চীনে সংক্ষার আন্দোলন ও বিপ্লব (79107010 00. হ২6০0116101। 11 

€0111779 ) : 

১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্ধে জাপানের নিকট চীনের পরাজয় চীনজাতির মধ্যে এক গভীর 

জাতীয়তাবোধের উদ্রেক করে। যুবক সম্রাট কুয়াং সু (782178 7758 ) সংস্কারপন্থী 

ছিলেন। তিনি কাঁং ইউ উই (1978 খু ০) নামক এক 

উর কর্তৃক উদদারপন্থী নেতার পরামর্শে ১৮৯৮ গ্রীস্টাব্দে কতকগুলি সংস্কার 

ব্যবস্থা ঘোষণ। করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য নৃতন নৃতন 
স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন, বিদেশী সাহিত্য অহ্থবাদের ব্যবস্থা করেন এবং বিদেশে ভ্রমণ 

যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ 

ওলন্াাজ উপশিবেশ 



১ আধুনিক ইওরোপ ও বিখ ইতিহাৰ 

ও বিজ্ঞানের প্রসারে উৎসাহ দান করেন। ইহা! ভিন্ন তিনি:কতকগুলিগ্াযোানী় 
সরকারী পদ (810600168 ) উচ্ছেদ করেন এবং সামরিক ও বেসামরিক? বিভাগের 

পুনর্গঠন করেন । 
কিন্ত বিধবা মাতা ভুসির (শুহও [391 ) নেতৃত্বে সংরক্ষণণীল দল এই সংস্কারের 

বিরোধিত। করিয়৷ ইহা কার্ধকরী করিতে দেয় নাই। সম্রাট কুয়া 
স্বকে বন্দী করা হয়। জুসিসম্রাটের সংস্কারগুলি বাতিল বলিয়। 

ঘোষণ! করেন । 

কিন্তু বস্কার বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাবে) বিধবা মাতা৷ জুস এবং অন্যান্য সংরক্ষণ- 

“ীল বা)।ক্তিদের সংঙ্কাবেব প্রয়োজনীয়তা গুকত্ব উপলব্ধি করাইল | ইহা ছাডা ১৯০৫ 

ৃ তরস্টাবে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ চীনজাতির মধ্যে 
টি সন সংস্কারের আকাজ্ষ। তীব্র করিয়। তুলিয়াছিল। ১৯০৬ এস্টাব্ 

হইতে এই দীবি সোচ্চার হইয়া! উঠে। ফলে ছু সি কতকগুলি 

সংস্কার সাধন করিয়| মাঞ্চুশাননকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা 

করেন। তিনি সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের আদেশ দেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষ। গ্রবর্তনে 
উৎসাহ দান কবেন। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে স্দ্ট করিবার জন্ত সরকারী কর্মচারী 

নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষ ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। রেলপথ নির্মাণের কাজ পুর্ণ উদ্মে 
আরম্ভ হয়। সর্বোপবি খাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য বিদেশে 

একটি কমিশন পাঠান হয় । এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী একটি নিয়মতান্ত্রিক 

শাঁসনব্যবস্থ। স্তাপনের চেষ্টা কর! হয়। নয় বৎসরের মধ্যে একটি জাতীয় প্রতিনিধিসভা! 
ডাক! হইবে ইহাও ঘোঁষত হয় । ইতিমধ্যে স্থায়ত্বশীসন প্রতিষ্ঠা, আইন সংস্কার, আরক্ষা 
বাহিনী সংস্কার এবং নিরক্ষরত! দূরীকরণ প্রভৃতি কাজে হাত দেওয় হয়। কিন্তু জুসির 
মৃত্যুর পর (১৯০৮ খ্রীস্টাবে ) সংস্কারেব কাজ বন্ধ হইয়া যায়, ফলে বিপ্লবী দল ডা: 
সন-ইয়াত-সেনের (98-%৪-567) ) নেতৃত্বে গ্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ করে। 

ডাঃ সান ক্যাণ্টনে প্রজাতান্ত্রি দল বা! কুয়োমন-তাঁং (020177-651)6 ) গঠন্ 

ক রয়৷ মাঞ্কুবংশের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে চীনের 

দক্ষিণে এভাবে প্রচারকার্য শুরু হইলে সরকার পক্ষ জাতীয় সভা 

৯৪৮১ আহ্বান করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু সান-ইয়াত-সেন 
সরকার গঠন মাঞ্কুশাসনের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন না। 

১৯১১ শ্রীস্টাৰে সান-ইয়াত-সেনের প্রজাতান্তিক দল মাঞ্চুবংশের 
বিরুদ্ধে দশস্্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক অস্থায়ী 

সম্াটমাত ভু সি 
কর্তৃক সংস্কার বাতিল 



সমাওঙাবা6ও লামার স্ 
রজাতািক গরকার গঠন করিয়াছিল সই সেন এই খন্ারী সাকাটীর প্রেসিডেন্ট 
হইয়াছিলেন। মাঁচুবংশের নাবালক সম্রাট নিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া । ইলেন, 
(১৯১২ এ্রীস্টাবে)। ফলে চীনদেশে গ্রজ্জাতাঙ্জিক সরকার গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

সাজাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের উত্থান (7:59 9? 
0. ৪. & 8150 38981) 88 [11967181186 1১০ জা61:3) £ 

উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাবীর প্রারভ্তে আমেরিকা এক পক্তিশাঁলী 

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মনবে! নীতি পবিত্যাগ কাবয়। নিরাপত্তা ও বাঁ'ণঙ্যয- 

বিংশ শতাবণীর প্রান্ত স্ার্থরক্ষাব জন্ত আমরিক! ক্রমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ 

হইতে আ'মেবিকাব গ্রহণ কবে। ১৯০১ হ্ীষ্টাবে থিয়োভোর রুজতেপ্ট প্রেসিডেন্ট 
সাস্রাজ্যবাদী নীতি নির্বাচিত হইলে আমেরিক! সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, ইওরোপ 

ও আমেবিক। এই তিন মহাদেশেই সমপরিমাণ উৎসাহে 
ঘনুসবণ করে। * 

১৯০৩ শ্রীস্টাৰধে কাঁনাড। এবং আলাক্কার সীমাবেখ! সংক্রান্ত বিবাদে থিয়োডোর 
রুজভেপ্টেব দুঢ়তাব জন্যই কানাডা আলাস্কীর দাবি মানিষ। নিতে 

কানাডা-অ লাক্ক ব 
সীম! সংক্রান্ত বিবাদ বাধ্য হয়। 

আমেরিক। ভুভাগে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায় প্যান আমেরিকানিজম্* (72219-40961108101910 )-এর 

প্যান আমেরিকানিজম্ মধ্যে। দরক্ষেণ আমেবিকাব দেশগুলির উপর প্রীধান্ বিস্তারে জন 
আমেবিক। কযেকটি 'প্যান-আমেবিকান” কনফাঁবেন্স আহবান করিযাছিল। 

প্রশান্ত মহাসাগব অঞ্চলে আমেবিকাব স্থার্থবক্ষাব জন্য আমেরিকা প্রশাস্ত মহানাগর 

অঞ্চলের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিতে চেষ্ট। করে। রুশ-জাপান: যুছ্ছে 
( ১৯০৪-৫ ) আমেরিকাঁব মধ্যস্থতায় শান্ত স্থাপিত হইয়াছিল। 

আমেরিকা দাগ জাপান রাশিয়াব বিকন্ধে জয়লাভ করিয়াও আমেরিকার কটচালেৰ 
অঞ্চলে সক্রিষ অংশ জন্য পোর্টস্মাউথেব সন্ধিতে রাশিয়াকে যতদূর অপমানিত করিতে 

নয পারিত ততদুব পারে নাই। এইজন্য আমেরিক! ও জাপানের মধে! 
মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে ক্যালিফোনিয়ায় জাপানীদের বসবাস-সংক্রাস্ত 
বিবাদের ফলে এই মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ কবে। ১৯০৮ খ্ীস্টাবে থিয়োভোর 

ফুজভেন্ট আমেরিকার নৌবাহিনীর শক্তিগ্রদর্শনের জন্য এক আমেরিকান নৌবাহিনী 
পৃথবী প্রদক্ষিণে প্রেরণ করেন। 



-১৪৩ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ই'ভহাস 

ইহাঁর পর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপূরক হিসাবে আটলাটিক ও প্রশাস্ত 

মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপন আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়। 

পড়িয়াছিল। ' কলমিয়! প্রজাতন্ব হইতে পানাম! রাজ্যটিকে সামরিক 
সামাজোর ক্ষার ভীতি প্রদর্শন ছারা! আমেরিকা! বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হয়। 
খনন পরে পানাম! রাজ্য হইতে পানাম] খাল খননের জন্য জমি ক্রয় করিয়া 

আমেরিকা পানাম! খালটি খনন করায়। এই খাল খননের ফলে 
মধ্য আমেরিক! ও ক্যারিবিয়ান সাগরের উপর আমেরিকার গ্রাতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। 

নানাগ্রকার ফন্দিফিকির ছারা 'ক্যানাল জোন? (0891 2026 :-এ আমেরিকা ক্ষমা 
বৃদ্ধি করে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারস্ত পর্যস্ত আমেরিক। সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করিলেও যুদ্ধের 

প্রথম তিন বখসর আমেরিকা! সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু জার্মানীর ডুবে 
জাহাজের আক্রমণে আমেরিকার বাণিজ্যন্বার্থ বিনষ্ট হইতে থাকিলে ১৯১৭ ্রীস্টাবে 

আমেরিক। যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। 

জাপানের উত্থান 
সদর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে এক 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ হ্স্টাব্দ) জয়লাভের ফলে সিমনোসেকির 
সন্ধি (6865 ০৫ 91310010561) দ্বারা জাপান চীনদেশ হইতে ফরমোস। (চছ0100098) 

এবং পেস্কাভোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ (763০8001599 [8187305 ) লাভ করে । এই যুদ্ধে জয়লাভের 

ফলে জাপানী জাতির মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার স্থষ্টি হয় এবং এই স'্ধ জাপানী সাম্রাজ্য 

বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বল! যায় । 

ইহার পর রুশ-জাপান যুদ্ধ ( ১৯০৪-৫ শ্রীস্টাব্ধ ) জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাসে 

দ্বিতীয় পদক্ষেপ | এই যুদ্ধের অবসানে পোর্টস্মাউথের সন্ধি (16965 ০৫ 0:05000007) 

দ্বার (১) জাপাঁন কোরিয়। দখল করে, (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপে রাশিয়ার যাবতীয় 

অধিকার জাপান লাভ করে, (৩) মাঞ্চুরিয়া রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং শাঁখলিন ছ্বীপটিও 

রাশিয়া জাপানকে দিতে বাধ্য হয়। 

চীন-জাপান যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহ! 
বৃদ্ধপায়। সাম্রাজ্যবাদী মনোভবি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাপাঁন চীনদেশের বিরুদ্ধে এক 

অন্তায়মূলক বিস্তার নীতি অবলম্বন করে। ১৯১৪ গ্রস্টাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে 
জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়া চীনদেশে জামান অধিকৃত সান্ট,ং অঞ্চল 
এবং কিয়াও-চাও দখল করে । 



সমাজতন্ত্রবাদ ও সাআজ্যবাদ ১৪১ 

অনুশীলনী 

(1) 859৮০ 8০০ 08937 ০£ 8:52) 10812, 72165 6 85076 8887 000 119731879- 

(0020022121019120, 

(কার্প মার্কসের জীবনী আপোচনা কর। মার্কসের মতবাদ প্রবন্ধাকারে আলোচন, 
কর।) 

উঃ “কার্ল মার্কসের জীবনী? ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা ও “মতবাদ? ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠা দেখ। 

(2) 70859099 609 08995 0£ 122199718118670 95098910017 66 06690108057 

(উনবিংশ শতাববীতে ওপনিবেশিক সাম্রাজ)বিস্তাপের কারণগুলি আলোচন1 কর ।) 

উঃ ৯২৯-৯৩* পৃষ্ঠা দেখ। 
($) 301595595 1011 6159 201৪86০:5 ০ 6105 09৮561০৪০০৫ 0008, 909006 011151226 

790:019980, 2১0 91০3, 

(ইওরোগীয় ঝ্াস্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিক! ব্যবচ্ছেদের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচন। কর । ) 

উঠ ১৩১৩২ পৃষ্ঠ! দেখ। 

(£) 9005 925 ০ 9০91010888 99111980108 900106 1619£910 [93970109828 1009179- 

চা) ৯0008 ৪০1৪৩ ? 

(আফ্রিকাতে ইউরোপীয় দেশখ্লির মধ্যে ওপনিবেশ্িক সংঘর্ষ কিন্তাবে মিটমাঁট 
হইয়াছিল আলোচন!। কর । ) 
উঃ ১৩৩-১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ । 

(6) 701591593 ৮185 108৮1] 09616801 ০: 48818, 107 19011010982 199 923, 

( ইওরোপীয় বাস্ট্রগুলি কর্তৃক এশিয়াকে আংশিকভাবে কিভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছিল 
আলোচন কর।) 

উঃ ১৩৫-১৩৭ পৃষ্ঠ! দেখ। 

(6) %/71৮6 & ৪0০৮ 90০০0৮786 ০৫ ৮1১5 [২০010 800. 709৮0165010, 10 010879, 

( চীনের সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ।) 
উঃ ১৩৭-১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

(7) 0৪৮ 4০ ০5, 1১০7 0£ 0159 2886 ০ 0.9, 4. 850. 80910, 93 [030709718)11810 - 

0057929 2 69 28709690825 090৮, টি | 

(উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা এবং জাপানের সাম্ীজ])বাদী শক্তি হিসাবে উত্থানের 
সম্বন্ধে যাহ! জান আলোচন] কর।) 
উঃ ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠ৷ দেখ। রা 



অটোমান সায়া্যের ধনঙেদ 
€( 1019706711571776776 01 (08৩ 

0৫0090) [রা] ) 

একাদশ অধ্যায় 

বার্লিনের সন্ধি হইতে বলকান যুদ্ধগুলি পর্যন্ত বলকান জাতীয়ভাবাদের 
বিকাশ (16581017167 01 7381757 186107081187 17071 (116 [16865 01 
86101) 00 006 70811590 দানা ) 6 ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বারা নিকট প্রাচ্য সমস্তার 
কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় নাই। তুবন্ক সাআ্রাজ্যের অন্তত বলকান 
অঞ্চলে ল্লাতভ এবং গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভের আশা-আকাঙ্ষার পূরণ হয় 

নাই। রাশিয়াবও এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা 
৬৮৬8 প্যারিসের সন্ধির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তদুপরি ক্রিমিয়ার 
প্রকৃতি যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিবর্গেব পরম্পরের স্মার্ঘঘন্বের মীমাংস। করিতে 

সক্ষম হয় নাই। ফলে পরবত্তিকালে স্বাধীনতাকামী বল্কান জাতির 
রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি রাশিয়ার প্যারিস সন্ধির শর্তাদি বানচাল কবিয়া সাঁমাজয 
বিস্তারের চেষ্টা এবং তুকী স্থলানের সংস্কার সাধনে নিষ্রিয্তার কারণে পূর্বাঞ্চলের 
সমস্যার পুনরুস্ভব ঘটে । 

১৮৫৬ শ্রীস্টা্ধে প্যারিসের সদ্ধি দ্বার| তুরস্কের স্থলতাঁন মোলডাভিয়! এবং 
ওয়ালাচিয়। নামে ঢই প্রদেশকে স্বাধীন এ|সনব্যবস্থ! স্থাপন, আইনপ্রণয়ম এবং 

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনত৷ দানে প্রতিশ্রুত দিয়াছিলেন। স্থায়ত্ব- 
দত ইকাবদ্ধ াঁসনেব এই সকল গ্রতিশ্রতি তাহাদের স্বাধীনতা এবং এঁক্যের 
হওয়ার আকাঙ্জা আকাজজ্। বৃদ্ধি করিয়া।ছল। মোলডাভিয়। এবং ওয়ালাচয়। একত্রিত 

হইয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠম করুক ইহা! ইংলও ও ফ্রান্সের 
ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে ইহা রাশিয়ার অগ্রগতিকে বাঁধা 
ক্দিতে পারিবে । “কিন্ত অস্রিয়। ও তুরম্বের আপতিতে ইহাদের এক্যস্থাপন সম্ভব হয় না। 
১৮৫৮ শ্রীস্টান্দে ইওরোপীয় শক্কিবর্গ প্যারিস নগরীতে এক অধিবেশনে দশ্দিলিত হইয়া! 
স্থির করে যে মোলভাভিয়। এবং ওয়ালাটিয়। তুরম্কের অধীন পৃথক প্রদেশ হিসাবেই থাকিবে 
কিন্তু তাঁহার। নিজ নিজ শাঁসনকর্ডা নির্বাচন করিতে পারিবে । কিন্তু মোগফাতিন! 
“এবং ওয়ালাচিয়ার অধিবাসীদের নিকট ইওরোপীয় রাষ্ট্রের সিথাস্ত গ্রহণযোগ্য হা 



নাট গ্যারি সঙ্গেণনের। সিক্ত 'উপেক্চ করিয়া সম অভ ভর এ: 
আলেবজাখার কতা (81555450০06) মি ৬: খাক়িকে 

না দোন-+ শসিনবর্ রব করে। এবি লইয়া ইৎরোগীর 
চির'র সংযুক্তি এবং জ্ীধ্যে চীঞ্চল্যের হি হইলেও ইতালীর সহিত আর্ডিয়ার' তখন 

টিক যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া মোলডাভিয়। এবং ওয়ালাচিার একই 
শীসকের অধীনে স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ১৮৬১ গ্রীষ্টাবে 

'আনুষ্ঠানিক ভাবে উভয় রাষ্ট্রেব নংযুক্তি ঘোষণ| কৰা হইল। সংযুক্ত প্রদেশ দুটির রাজধানী 
হইল বুখাবেস্ট এবং:এক্যবন্ধরাষ্ট্রেব নাম হইল রুমানিয়া। 

কমানিয। বাঁজ্যেব গঠনেব পব প্রায় দশ বসব নিকট প্রীচ্য সমস্যার কেন 

গ্রকাঁশ পবিলক্ষিত হুয নাই। কিন্তু এ সম্য তুকাঁব স্থলতাঁল খ্রীষ্টান প্রজাদের 
উপব অত্যাচাব চাঁলাইযাঁছিলেন ফলে বলকান দেশগুলিব মধ্যে 

রে 'দেশগুতিতে এক তীব্র অসন্তোষের কৃষ্টি হয। জাত জাতি অধ্যুষিত বলকান 
অনস্তোষ দেশগুলিব মধ্যে লাভ বাশার চববা ( 2088181) 82805 ) 

গ্রচাবকাষ চাঁলাইয। তৃবস্কেব বিকদ্ধে বিদ্রোহেব প্রস্থতিব সহায়তা 

কবে।&% সাবিষা, বোসনিযা, মট্টিনিগ্রে। এবং বুলগোবযাতে বহু গোঁপন সমিতি 
স্থাপিত হয । 

১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ শ্রীস্টার্যে বোসমিষ| এবং হাবজেগোভিন। নামক স্থানে তুরস্কে 

বিকদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইলে পূর্বাঞ্চলের সমন্য। পুনবায় দেখ! দেষ। 
এই অঞ্চলে আন্দোলনের পশ্চাতে ত্রিবিধ কারণ ছিলি; অর্থ- 

খোসনিয়া ও. নৈতিক, সামাজিক ও জাতীযতাঁবোধক। অন্থান্ত বল্কান দেশগুলির 
কারজেগোভিনাষ 
স্বাধীনতা আন্দোলন ন্তায এই দুইস্থানেও স্বাধীনতাৰ আকাজ্ষা জাগিয়াছিল। উপরস্ধ 

উভষ স্থানেই সামস্ততাস্ত্রক সামাজিক ব্যবস্থ! ছিল। ফলে একদিকে 

কৃষকগণ তুর্কী বাজকর্মচাবীদেব শোষণে ব্যতিব্যস্ত হইযাছিল, অপবদিকে জমিদার শ্রেণীর 
অভ্যাচাবে তাহাদের জীবন অভি হইয়। উঠিম্লাছিল। সম্পত্তিরক্ষার জন্ত অনেক খ্রীসীদ 
জমিদারই ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া তুর্কী রাজকর্মচাবীদের অপেক্ষা অধিকতর 
কঠোবভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করিতে আরন্ত কারয়াছল। ফুলে ১৮৭৫ গ্রীন 
হারজেগোভিনার কৃষক সম্প্রদায় করদাম অথব1 বিনাপারিশ্রমিকে (অম্দীন বধ্ধ করে । 
তুরস্কের ুলতান উহাদের বিরুদ্ধে এক দৈন্তবা'হনী প্রেবণ করিলে মেই মৈন্রবাছিরী 
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১৪৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

পরাজিত হয়। এই বিপ্রোহ ক্রমে সমন্ত বলকান অঞ্চলে ছড়াইয়া! পড়ে। বোসনিয়া 
এই বিদ্রোহে যোগদান করে। ক্রমে সাবিয়া ও ম্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুহ 
ঘোঁষণ| করে। বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে বিপ্লব 
ক্রমেই তৃবন্ের নিকটবর্তী হয়। ফলে তুরস্কের সৈন্য বুলগ্রেরিয়ায় গ্রবেশ করে 
এবং বনু সহন্ত্র নরনারী ও শিশুকে হত্যা করে। 

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ড (49518751121) 4£১09০665% ) ইওরোপের খ্রীস্টান 

দেশগুলিতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ইংলগ্ডে গ্লাভ্স্টোন (918050076 ) 

তুরস্কের স্থলতানকে ইওরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার দাবি 
১ উত্থাপন করেন।% কিন্তু তদানীন্তন ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী 

ডিজরেলী তুরম্কের বিরোধিতা করিয়! তুরস্কের দুর্বলতা "বৃদ্ধি 
এবং ফলে দরাঁশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন ন।। কারণ তাহার মতে ব্রিটিশ 

ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রধান এক্র হইল রাখিয়!। বুলগেরিয়ার হস্যাঁকাণ্ডের জন্য অপর 

ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতার কোন লক্ষণ দেখা 
যায় নাই। কিন্তু রাশিয়া এবিষয়ে নিরপেক্ষ না রইয়া ১৮৭৭ 
্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তুরস্ক স্থললনের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ! 

করে। অস্ট্রিয়া এবং রুমানিয়ার সহিত নিরপেক্ষতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর ক.রয়া রুশ 
সৈম্ত দানিউব অঞ্চন অতিক্রম করিয়। তুরস্কের রাজধানী কনস্টেনন্টিনোপলের দিকে 
অগ্রসর হইলে তুরস্ক রাশিয়ার সহিত স্তান-স্টিফানো৷ (980-9620109709 )-র সন্ধ 
স্বক্ষির করিতে বাধ: হয় । 

স্তান-স্টিফানোর সন্ধিদার প্রথমত, তুরম্ক রমাণিয়া, সাধিয়া ও মর্টিনিগ্রোর পূর্ণ 
স্বাধীনতা স্বীকার করিয়! লইল। ব্বিউয়ুত, বোসনিয়া ও হাবজেগোভিনাঁর উপর রাশিয়। 
ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম আধিপত্য স্থাপিত হইল । তৃতীয়ত, রাশিয়া বাম (8৪080 ), 
কারস্ (8919), বেসারবিয়! (925587919 ) ও দবরুদজার (100৮:8৭)8 ) এক অংশ 

ূ লাভ করিল। চতুর্থ স্তান-স্টিফানোর সন্ধির আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
রা অজ িস বৃহৎ বুলগে রয়! রাজ্য গঠন। দামিউব নদী হইতে 

জিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ম্যাসিভোনিয়া পর্যস্ত ভূখণ্ড লইয়া! এক 
নৃতন বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। ইহ! তুরস্কের করদ রাজ্য হিসাবে বিবেচিত 

তুরম্থের বিরুদ্ধে 
রাশিষাব যুদ্ধ ঘোষণ। 
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অটোমান সাশ্রাজ্যের অঙ্গদেশ ১৪৫ 

হইবে কিন্তু অত্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সামরিক বাহিনী 
থাকিবে । 

স্তানএটিকানোর লক্ষি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাবের প্যারিসের সন্ধির রুণবিরোধী শর্তগুলি 
বাতিল করি৷ বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য গ্রতিষিত করে ।% 

রাশিয়! কর্তৃক এককভাবে প্যা(রসের সান্ধর শঙাদি নাকচ করায় পশ্চিম 
ইওরোপীয় দেশগুলিতে, বিশেষত ইংলগ্ডে দারুণ প্রতিবাদ শুরু হয়। একমাত্র রাশিয়! 

এবং বুলগেরিয়া! ভিন্ন অপর কোন দেশ স্তান স্টিফানো৷ সন্ধির শ্াদিতে সন্তষ্ট হইতে 
পারে নাই। বলকান অঞ্চলে গ্রীস এবং কুমানিয়া অসন্তুষ্ট হইল। ম্যাসিভো নয়া 
পয্ত রুশ প্রাধাস্ বিস্তৃত হওয়ার গ্রীস অন্থষ্ট হয় এবং বেসারাবিয়া রাশিয়া কর্তৃক 
অধিকৃত হওয়ায় রুমানিয়া ক্ষুপ্ন হয়। জার্ধানী এবং অস্ট্রিয়া রাঁশিয়। কর্তৃক প্যারিসের সন্ধির 

পরিবর্তনে এবং রুশ-প্রাধান্ত বিস্তারে ভীত হয়। ভূমধ্যসাগরের 

১০ াইগুলি। দিকে রাশিয়ার বিস্তারে ইংলগুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার 
সন্ধির বিরোধিত। জন্য সন্তস্ত 'হয়। ইহার ফলে স্তান স্টিফানোর ' সন্ধি একটি 

আন্তর্জাতিক বৈঠকে উখাপন করিবার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ 

দেওয়। হয়। ইংলগ্ের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়া 
ইংলগ্ডের পক্ষ অবলম্বন করে । রাশিয়া প্রথমে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দাবি উপেক্ষ! 
করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলগড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে ইহ। আশঙ্কা 
করিয়। এক আস্তর্জীতিক বৈঠকে স্যান স্টিফানে। সন্ধির শর্তীদি পুনবিবেচনার জন্ত 

উপস্থাপিত করিতে স্বীকৃত হয় । 

১৭৭৮ গ্রীস্টাবের জুন মাসে বালিনে বিসমার্কের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে 
ম্যান স্টিফানো। সন্ধির শর্তাদি পরিবর্তন করিয়া 'বালিন চুক্তি” নামে এক নৃতন চুক্তি 

স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়৷ বালিন চুক্তির শর্তগুলি মানিতে বাধা হইল । 
৮০৬০৮ ২ সু চুক্তির শর্তানুসারে, প্রথমতঃ, বেসারাবিয়।, কারস, বাটুম এবং 

আর্মেনিয়ার একাংশের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, সাবিয়া, মর্টিনিগ্রো! ও কুমানিয়ার স্বাধীনতা! "তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইল। 
রাশিয়াকে বেসারাবিয়! দানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রুমানিয়! দবরদ্জ! লাত করে। তৃতীয়তঃ, 

অস্ট্িম্ব! বোসনিয়! ও হারজেগোভিনার অধিকার লাভ করে। এই ছুই দেশের মধ্যবর্তী 
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নভিবাজার (০১9582)-এ সৈম্ত রাখিবার অধিকার অস্ট্রিয়াকে দ্বেওয়! হয়। চতুর্থতঃ, 

্তার্ন স্টফানোর় সন্ধিঘারা ঘে বৃহৎ বুলগেরিয়! রাজ্য গঠন কর! হইয়াছিল উহাকে তিন- 

ভাগে তাগ কর! হয়। ম্যাসিভোনিয়া তুরদ্ক ু লতানের হাঁতে ফিরাইয়া কেয়া হয়! 
পূ্ব-রুমেলিয়া তুরম্কের অংশই রহিল কিন্তু স্থায়তশাসনের অধিকার লাভ করিল এবং 

তুরন্কের সুলতান খ্ীস্টধর্মীবনঘী ভিন্ন অপর কাহাকেও রুমালিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন না স্থির হইল । অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া৷ নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং 

এখানে সুলতানের প্রভাব নামে মাত্র রাখা হইল। পঞ্চমত: ইংলগড তুরস্ক সাম্রাজ্যের 
অবশিষ্টাংশ রক্ষার জন্য সাহায্যদানের শতে তুক্কাঁ হুলতানের সি সিটি 
(005) দ্বীপটি দখল করে । 

 বালিন চুক্তি নিকট প্রাচ্য সমস্তার কোন যুক্তযুক্ত বা স্থায়ী সমাধান করিতে সক্ষম 
হয় নাই প্রথমতঃ, তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোনুখত| রোধ করিয়া! বালিন কংগ্রেস 

উহার অনিবার্য পতনের সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। 
রা দ্বিতীয়ত» বালিন চুক্তি বলকান অঞ্চলের জাতীয় স্বাধীনতার 

আকাঙ্ষা দমন কারয়া নৃতন সমস্তার স্থট্ি করিয়াছিল । বুলগেরিয়াকে 
বিভক্ত করিয়া পূর্ব-রুমেলিয়া! ও বুলগেরিয়। এই দুই অংশ গঠন করির। বালিন কংগ্রেসে 
সমবেত প্রতিনিধিবর্গ অদূরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যেই 

(১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্) এই দুই অংশ একত্রিত হইয়। এঁক্যবদ্ধ 

বুলগেরিপ্লার উৎপত্তি করিয়াছিল । ম্যাসিতোনিয়াকে স্তান স্টিফানো 
সন্ধিতার.গঠিত বিশাল বূলগেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! পুনরায় তুরম্ক সাম্রাজ্যের সহিত 
সংযুক্ত কর। রাজনৈতিক দূরদশিতা অথবা মাঁনবত! কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা বায় না । 
ম্যামিভোনিয়ার শ্রীস্টানগণ তুরস্ক *শাসনাধীনে আরও বন্ুকাল নির্যাতিত হইয়াছিল । 
ম্যাসিভোনয়াকে তুরস্কের অধীন রাখার ফলেই ১৯১২ শ্রীস্টাবে ৰলকান যুদ্ধের স্বত্রপাত 
হইয়াছিল। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করার ফলে ১৯১৩ শ্রীস্টাব্দের ৰলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন অঞ্চল দ্বারা সাবিয়াকে পরিবেষ্টিত করিয়া বালিন 
, কংগ্রেস সাবিয়ার অধিবাসীদ্দের প্রতি অবিচার কারয়াছিল । বলকান 

অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্ত স্থাপিত হওয়ার ফলে ৰলকান সমস্যার! 

জটিলতা বু/দ্ধ পায় এবং এই সমস্তাই প্রথম মহাধুদ্ধের সুচনা করে। 

বুলগেরিয়া বিভক্ত 

সাধিয়া অস্তষ্ 

56089 6859৮ 0£73911) ৪৪ 5০06 ৪ 1826] ৪০181০, ০1 889 8৮92০ 035886100.,+__ 

52905 00905 540০6 1816+, 0 568. 



অটোমান সাম্রাঞ্যের অলদেশ ১৪৭ 

চতুর্থতঃ, ইংলগু সাইপ্রাস দখল করিয়। তুরস্ক সংরক্ষণ নীতির অবমাননা। করিয়াছিল । 
তুর্কী সবলতানের মিত্র হিসাবে বালিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার পুরস্কার -্বরূপ 

লাইপ্রাম দখল করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলা যাঁয়। ইংলগডের সততায় 
ক ৪৪ সন্দিহান হইয়া তুরস্ক ত,বধ্যতে জার্মানীর দিকে ঝুঁকিয়াছিল। 

: ইংলগডের প্রধানমন্ত্রী (ডজেরলী এই সময় ঘোষণা করেন তিনি 
সসম্মানে শাস্তিরক্ষ। ক.রয়।ছেন (0৪০০ 10 1)011001) এবং ইওরোপে তুরস্কের 

প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছেন (৮1125 55৫91120105 1) 10:0০”) । ইহা 

সত্য যে বালিন চুক্তির শানসারে তুরস্ক স্টান ট্টিফানোর সন্ধিদারা হৃত স্থানগুলির মধ্যে 
মোট ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এবং 'প্রায় পচিশ লক্ষ প্রজ। ফিরিয়! পাইয়াছিল। কিন্তু 
তুরক্ষ তাহার সামাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশ হাঁরাইয়া।ছল যাহা উদ্ধার করিবার ভবিষ্যতে 
আর কোন্ সন্তাঁকন। ছিল ন। |% | 

উপসংহারে ইহ| বল। যায় যে ঝলিন চু'তুতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান ত হয়ই 
নাই, উপরন্ত ইওরোগীয় শক্তিবর্গের পরম্পরবিরোধী স্বার্থপর নীতির ফলে বলকান 
অঞ্চল ই ৪রোপের আগ্রেয়'গ(রতে প!রণত হয় । ভাবস্যতে যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির 

বিস্ফোরণ হইতে পারে ইহা৷ নিশ্চিত ছিল ।*% 

বালিন কংগ্রেসের পরবর্তিকালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার 
বৈশিষ্ট্য (১৮৭৮-১৯১৪) 

১৭৭৮ শ্রীস্টাব্দের পর বলকান. দেশগুলির পরস্পর বিবাদ এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের 
সংঘাত পৃবাঞ্চলের সমস্ত। এক জটিল সমস্তায় পরিণত হয়। বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, 
আর্মেনিয়। প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এই সমস্তার জটিলতা দেখ। যায়। 

জাতীয় চেতনায় উদদ্ধ বুলগে।রয়ার অধিবাসীরা বালিন চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া 
রা খীস্টাৰে পূর্ব-রুমেলিয়।-ও বুলগেরিয়াকে একত্রিত করিয়া এক 
বৃলগেরিয়ার একাসাধন এক্যবনধ রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত করে। ব্যাটেনবার্ের প্রিন্স আলেকজাগার 

(41652006106 8৪21)5আ৫) এই এক্যবঞ্ধ বুলগেরিয়ার 

শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়ার এক্যসাধনে প্টিফেন 

০ [11৩ [20৮৮০১ 26 18 65৫8১ ₹0055:90 ৮70 8001 ৪ 208] 20011130108 ০৫ 1190919 ৪", 

80,000 ৪05976 200199 0086 ৪159 0090 1০8৮ ৪ 990 9096800+ 1006 1092 9200915+ £90:5050 

8 0০07৩ 0৪০ 0911 50৪ 216০ ৪৪ 290021866৫ 065০00৪৩৪৩৪) 308৮915? ৮ 922. 
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১৪৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

স্ট্যান্থোলোভ্ (965091) 9609010ড) নামে একজন বুলগেরিয়ার নেতার দান বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

রুমেলিয়! ও বুলগে রিয়া এক্যবদ্ধ হওয়ায় বল্কান অঞ্চলের শক্তি-সাম্য (43819706 

0৫ 70%ণশে) নষ্ট হইয়াছে এই অজুহাতে সাধিয়। বুলগে।রয়ার বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণা করে। 
কিন্তু বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতে গিয়। সাবিয়ান সৈন্য সম্পূর্ণভাবে 

৬৪৮ ৯৫৮ পরা(জত হয়। [কন্ত অস্ট্রিয়ার চাপে বুলগেরিয়! যুদ্ধ পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হয় এবং বুখারেস্ট, (89০18:590)-এর সন্ধিঘারা 

সাধিয়ার পরাজযর _ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে উভয় দেশ স্বীকার করে। 
এদিকে এক্যবদ্ধ বুলগেরিয়া৷ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই 

ইওরোপীন্ব শক্তিবর্স, বিশেষত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংলগ্ডের বলকান্ নীতির পরিবর্তন ঘটে । 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল তুরস্কের উপর চাঁপ দয়! বুলগেরিয়া রাষ্ট্রকে স্বীরাতি দিতে বাধ্য 

করে। রাঁশিয়। ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং এক ফড়যন্ত্রের ঘার৷ 
তুরক্ষ কর্তৃক 
বুলগেরিয়াকে স্বীকৃতি আলেকজা গুরকে বুলগেরিয়ার শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। 
দান পরবর্তী শাসক ্ঠা।ঝকোবার্গ গোথার ফাডিনেগ্ড (010০ 

ঢ21:0115910 06 92:6-00000:6-00009) ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪, 

খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত শাসন করেন । 

আর্নেনিয়ার সমন্তা। (10610187) 7১7০0015)) 

আর্মেনিয়ার ঘটন৷ নিকট প্রাচ্য সমস্তার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় । তুকাঁ সরকারের 

দমননীতির ফলে আর্মেনিয়াবাসী খ্রীস্টান্দের ছুদশার সীমা ছিল না। বালিনের চুক্তি 
এবং সাইপ্রাসের চুক্তিতে ইংলগু, আর্ধেনিয়াবাসীদের উপর ভাল 

2 স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুত তুরপ্ধ সরকারের ?নকট হইতে আদায় 
করিয়াছিল কিন্তু কার্যত এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই। ফলে 

আর্মেনিয়ানগণ তুরস্ক সরকারের নিকট হইতে সৃযোগ স্থবিধা আদায় করিবার উদ্দেস্টে 

আন্দোলন স্থুরু করিলে তুরস্কের স্বলতাঁন আবছুল হামিদ দেখিলেন 
যে, আর্মেনিয়ায় বুলগেরিয়ার মত আরেকটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া 

উঠিতে পারে। স্বতরাং ১৮৯৩ শ্রীস্টান্দে আর্মেনিয়ার বিপ্লবীগণ আন্দেলিন শুরু করিলে 
তুর্কা সরকার অকথ্য অত্যাচার আরম্ত করিয়াছিল । ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৫ থ্রীস্টাবের 

মধ্যে মোট ৫০০০০ আর্মেনিয় তুরস্ক সরকারের অত্যাচারে প্রাণ হারায়। 

' ১৮৯৬ শ্ীস্টাে কনস্টেনটিনোপলে অবস্থানকারী আর্মেনিয়গণ তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে 

তুরক্কের দমননীতি 



অটোমান সাত্রাজোর 'অঙকেশ ১৪৯ 

বিদ্রোহ ঘোষণ। ক'লে ২৪ খন্টার মধ্যে ছয় হাজার আর্মেনিয়কে হত্য। করা 

হয়। ইওনোপীয় শক্তবর্গ নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 

১ টিন হত রাখিয়। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকে। রাশিয়া কোনরূপ 
তত্তক্ষেপে করে নাই তাহার কারণ ধর্মের দিক দিয়] 
আর্মেনিয়গণ রুশদের [ৃন্ায় গ্রীক খ্রীষ্টান ছিল না। অস্ট্রিয়া ও 

৮৮৬ জার্মানী তখন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তুরস্কের স্থলতানের সাথে 

ইংলগেব প্রাঞ্চবাদ সন্ভাব বজায় রাঁখিয়। চলিতে চেষ্টা করিতেছিল। শুধু ইংলগু 

ছিল আর্মেনিয়দেব প্রতি সহাহুভৃতিসম্পন্ন। কিন্তু ইংলগডের 

গ্রতিনাদ উরঞ্েল স্থলভাঁন গ্রাহ্া করিলেন ন। | ইংলগ্ডের তুরস্ক সংরক্ষণ নীতির এইরূপ 

পারণা* হর বাহার জন্য তাণীস্তন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লঙ লল্সবেরি (00 
99196 ) দুঃখ কন্যি। বণিষাঁছিলেন যে, তুরঞ্চকে সমর্থন কারয়। এতদিন ইংলগু 

তুল করিয়াছে ।* ং 
প্্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ (0785০০-71010180) ভা) 

বলকান অঞ্চলে পীসেব জাতীয় আশা-আকাজ্ষ। নিকট প্রাচ্য সমস্যার আরেকটি 

'অশ্যায়। ইংলগ্ডেব প্রধানমন্ত্রী গ্লয।ডস্টোনেব চাপে তুরস্ক ১৮৮১ শ্রীস্টাব্ে শ্রীসকে 

ইপাইরাস ( দ95)-এর এক-তৃতীয়।ংশ এবং থেসালীর 
গ্রীসবাসীদেব জ'তীযত। 
পৃহা (015655815) বেশীন ভাগ অংশ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গ্রীসের 

অ।ক]জ্ক। ইহাতে পরিতৃঞ্ণ হয় নাই। গ্রীসের সবশ্রেষ্ঠ দ্বীপ ক্রীট 

তখনও বুণঙ্ক সাম্রাজ্য হৃক্ত ছিনা। তুকীব শাসনে ক্রীটবাসীরা বলকান অঞ্চলে অন্তান্ত 

বাষ্টরেব ন্যায অত্যাচারিত হইতেছিল। ফলে ১৮৯৬ শ্ত্রীস্টাবের 

পুবে তাহার! বার বার বিদ্রোহ করে কিন্তু তুরস্ক স্থলতানের নিকট 

হইতে মৌখিক প্র তশ্রতি ছ)ড। অন্য কিছু আদায় করিতে সাফল্য লাঁভ করে. নাই। 
১৮৯৬ এবং ২৮৯৭ খ্রীস্টান্দে ক্রীটবাসীব। ভে।নজেলস (ড৪1426103)-এব নেতৃত্বে বিদ্রোহ 

ঘোষণ। কবে এবং ক্র টেব সাথে সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। গ্রীস ক্রীটবাসীদের 
সাহায্যের জন্য এক সেনাবা।হনী প্রেরণ করে এবং তুরস্ক সাত্রাজ্যতৃক্ত থেসালীর অংশ 

আক্রমণ করে। ফলে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
(১৮৯৭ শ্রীস্টাৰ)। এই যুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যপুষ্ট তুরন্বের 

সুলতান সহজেই গ্রীসকে পরাজিত করিয়। ক্ষতিপূরণ আদায় করে। আর্মেমিয় 
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ব্রীটেব বিপ্রো 

শীক-তুএস্ক যুদ্ধ 



১৫৯ আধুমিক ইওরোঁপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

সমন্তার স্তায় এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, ফলে 

এই সমস্তা সমাধানে অযথা বিলম্ব হয়। শেষ পর্যস্ত ইংলগু, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালির 
চাপে তুরক্কের হুলতান ক্রটে স্বায়ত্রশাসন স্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই চারি দেশের 
এক যৌথ সমিতির হাঁতে ক্রীটের শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। গ্রীসের রাজ! জর্জের 
পুত্র যুবরাজ জর্জ ক্রাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯০৮ শ্রীস্টাবে ক্রীটবাসীর। 
তুরক্কে বিপ্লবের সুযোগ লইয় স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা! করে কিন্তু ইওরোপীক় 
রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতার জন্য তাহাদের বিপ্রব সাঁফল্য লাভ করে নাই | ১৯১২ থ্রীস্টাব্দের 

বলকান যুদ্ধের পর ভ্রীট গ্রীসের সহিত এঁক্যবদ্ধ হয় । 
তুরস্কে বিপ্লবী আন্দোলন (৪5০106107 1৭ দু 01065) 

২৯০৮ খ্রীস্টাবে পূর্বাঞ্চলের সমস্তায় এক নৃতন এবং জটিলতাপূর্ণ সমস্যা দেখ! দেয়। 
এঁ বৎসর জুলাই মাসে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এক বিপ্লবী আন্দোলন আরম হয়। 

এই আন্দোলন “তরুণ তৃর্কা” নামে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ ছারা পরিচালিত 
টিয়া, হয়। এঁক্য এবং প্রগতির আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া এই সমিতি 

আন্দোলন তুরস্ক স্থলতানের অত্যাচারী শাসন্ত্রে পরিবতে নিয়মতান্ত্রিক 

শাসনব্যবস্থ। স্থাপন করিতে চাঁহিয়াছিল। প্রতিনিধিমূলক পাণামেণ্ট 

স্থাপন, বাক্ ব্বাধীনত। এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা লাভ করা এই স।মতির আদর্শ ছিল। 
এই গুপ্ত আন্দোলন সমস্ত তুরস্কে এমনকি দৈম্তবাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পডে। এই 

অবস্থায় সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৭৬ খ্বীস্টাব্দে যে শাসনতন্ত্র তিনি 

৮৮৯৯ এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন ক্ষ ঢ'বৎসর পর বাতিল করিয়াছিলেন 

পঞ্চম মহল্মমকে তাহ। পুনরায় কার্যকরী করিবেন ব.লয়৷ জানাইলেন। এই উদ্দেস্টে 
সিংহাসনে হাপন. তিনি পাণামেনট স্থাপন করেন, ব্য।ক্তগত ন্বার্দীনত। এবং ধমীয় 
স্বাধীনত। ঘোষণ। করেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই আবহ্ল হামিদ এই সকল 
উদ্দারনতিক সংস্কার নাকচ করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠেন। ফলে তরুণ তুকীদল 
তাঁহাকে পদচ্যুত ক।রয়৷ তাহার ভ্রাত। পঞ্চম মহম্মদকে সিংহাসনে শাপন করে ( ১৯০৯ 

শ্ীস্টাব । ) 

এই বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র বল্কান অঞ্চলে ছড়াইয়৷ পডে। বুলগেরিয়! রাশিয়ার 
সমর্থনে এই সুযোগে তুরন্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে ।বচ্ছিন্ন হইয়। 

১০৩ ০ স্বাধীন হুইয়! যায়। অস্্িয়াও বোসনিয়। ও হার্জেগোভিনা অঞ্চল 
দুটি দখল ক রয়। লয়। ইতাল তুরক্ের এই দুর্বলতার স্থযোগ, 

লইয়৷ আফ্রিকাতে তুরন্বের সাম্রাজ্যের অংশ ট্রিপো।ল (72011) দখল করে। 



অটোমান সাতাজ্যের অঙ্ছছেদ ১৫১ 

অস্তিয়। কর্ভক বোষনিয্না এবং হারজেগোভিনা দখল হওয়ায় সাধিয়৷ অত্যন্ত অসন্ধ 

হয়। সাবিয়ার ন্যায় এই ছুই স্থানের 'অখিবাসিগণ লাভ, জাতির 

লোক ছিল। ইহা ভিন্ন বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে 
রাশিয়ার অসস্তোষ ক্রমেই বলকান রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার 

হুষ্টি করে। এই জটিলতাই ১৯১২ ও ১৯১৩ খ্রীস্টাবের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ ্ রীস্টাবের 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভি করিয়াছিল । 

প্রথম বল্্কান যুদ্ধ, ১৯১২ গ্রীস্টাব (777৩ 71751 881087 আও) 

তরুণ তুকী' আন্দোলনের সাফল্যের পরও তুরস্ক সরকার অত্যাচারের ছারা 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিম়। সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদ করিতে চেষ্টা করিলেন। 

কিন্ক এই সমক্প গ্রীকমন্ত্রী ভেনিজেলোস (ড6752109) গ্রীস, 
মণ্টিনগ্রো» সাবিয়। এবং বুলগেরিয়। এই কয়টি দেশ লইয়! 'বলকান 

লীগ” নামে একটি সংঘ স্থাপন .করেন। এই লীগের উদ্দেশ্ত ছিল তুরস্ক সরকারের 

অত্যাচারকে বাধা ছেওয়। ৷ এদিকে তুরস্ক সরকার ম্যাসিতোনিয়ার 
বলকান লীগ কর্তৃক ই্রীস্টানদিগকে দমননীতির ঘারা অনুগত করিয়। তুলিতে চেষ্টা 
তুবন্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। বলকান লীগ ম্যাসিভোনিয়ার পক্ষ লইয়। ম্যাসিভোনিয়ায় 

প্রতিশ্রুত সংস্কার কার্ধকরী করিবার জন্য তুরস্ক স্থলতানের উপর চাপ 
দেয়। কিন্তু তুবন্ধ ম্যাসিভোনিয়ার প্রতি নীতি পরিবর্তন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় 

বল্কান লীগ ইওরোপীর শক্তিবর্শের নিষেধ সত্বেও চতুর্দিক হইতে 
৩৪ তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই বল্কান যুদ্ধে তুরক্ক সর্বত্র 
পরাজিত হইয়া লগ্ুনের চুক্তি (এগুতে ০ [012900) "স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয় 

( ১৯১৩ শ্রীস্টা্ষ)। এই চুক্তির শতাহ্ুসারে কনস্টানটিনোপল সহ থে সের ক্ষুপ্র একাংশ 

বাদে সমগ্র বলকান অঞ্চল স্বাধীনতা! লাভ করে । 

ঘ্বিভীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩ গ্রীষ্টা ৫15 ৪8৪০০7০ 7381081) ভা ৪:) 

প্রথম বলকান যুদ্ধের পর ম্যাঁসিভোনিয়ায় আধিপত্য নিয়া বুলগেরিয়া এবং 

সাধিয়ার মধ্যে এক বিবাদ শুরু হয়। ম্যাসিভোনিয়ায় বুলগার জাতি এবং লগা 
জাতি উভয়ই বাঁস করিত। এই বিবাদ নিয়! শেষ পর্যস্ত যুদ্ধ বাধে। মন্টিনিগ্রো, 

গ্রাস এবং কুমানিয়। সাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে এবং বুলগেরিয়! 
পরাজিত হয়। বুখথারেস্টে (89008:65)-এর সন্ধি দ্বারা 

বুলগেরিয়া ম্যাসিভোনিয়ার উপর দাবি ত্যাগ করে। এই সন্ধি দ্বারা রুমানিয়৷ দবরুজ 

বলকান অঞ্চলে 
জটিলতা 

“বলকান লীগ' 

বুখারেস্টের সাধ 



১৫২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

লাভ করে। এই যুদ্ধের সুযোগে তুরস্ক এড্রিয়ানোপল এবং থে,সের একাংশ পুনর্দখল 
করিয়াছিল। বুখারেস্টের সন্ধিতে এই পর্ত অনুমোদিত হয়। 

প্রথম এবং দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে কনস্টানটিনোপল এবং থে,সের অংশ ভিন্ন 

তুরস্ক সাম্রাজ্য বিলীন হইয়। যায়। কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ 

কারিলেও বল্কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যভাব স্থাপিত হয় 
ভুরক্কের ইওরোপীয় 
দাতা নাই। সাবিয়া ও অস্ট্রিয়ার শক্রুত। বৃদ্ধি পায় যাহা প্রথম 

বিশ্বধুদ্ধে ূপাস্তরিত হইয়াছিল । 

অনুশীলনী 
(1) 09801195 009 90089 ০€ 95069: 16801776 6০.659 29865 0৫890. 96500 620 

805 00138799801 7391111), 

(হ্যানস্টিফানোর চুক্তি এবং বালিন কংগ্রেস পর্যস্ত নিট প্রাচ্য সমস্তার ঘটনাগুলি আলো'চন! 

কর। 

( উঃ ১৪২-১$৪ পৃষ্ঠা দেখ। )। 

(2) 10890099 6195 1091058 10705180098 011১6 7:19865 01 862120. 2060 609 669১ 

8802৪57 60০ 1১০116081 58102175680708 01 609 13810580 188680108 ? 

(বালিন চুক্তির প্রধান শর্তগুলি আলোচন। কর। এই চুত্তি কি বলকান জ।তিগুলির রাজনৈতিক 

আশা-আকাঙ্জা পূর্ণ করিতে পারিধাছিল ? 
( উঃ ১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠ, দেখ । ) 

(3) 0159 ৪0 930০0826 01 0109 77801:9 01 6159 7381080, 10:0101900 070) 1878-1914, 

(১৮৭৮ হ্রীষ্টান্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলকান সমস্তার বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে আলোচন! কর । 

( উঃ ১৪৭-১৫৭ পৃষ্ঠ! দেখ। ) 



টিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার ফলাফন 
(175 01010 727 2110 165 81607771809) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি (08589৪ ০1 ১৩ ঘয৪:) এবং যুদ্ধে যোগদান 
কারী বৃহ রাষ্ট্রগুলি 70 18107. 1১871161198709) 

১৮৭১ হইতে ১৯১৪ শরীস্টা্ পর্যস্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাগুল আলোচন! 
করিনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি স্পষ্ট হয়। ইওরোঁপ এই সময়ের মধ্যে ছুইটি 

রোযার 7555958 নি্নলিখিত কারণগুলি 

লোরেন পুনরাঁধিকান্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থচন। করিয়াছিল বল যায় । 

করিবার সন্ল্প প্রথমত), সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স জার্নানীকে 

আল্সাস-লোরেন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু ভবিষ্যতে এই 

দুইটি স্থান নিজ রাজ্যতুক্ত করিবার আশা ফ্রান্স ত্যাগ করিতে পারে নাঁই। ফরাসী 
জাতির মধ্যে জার্ধানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। লৌহখনি 

পরিপুর্ণ লোরেন অঞ্চল জার্শানীর হাতে চলিয়। যাঁওয়া ফ্রাক্দ কোনমতেই তুলিতে 

পারে নাই। 

দ্বিতীয়ত, বিসমার্ক কর্তৃক জার্মানী; অস্ট্রিয়। ও ইতালির মধ্যে পট্রপল এলায়েন্স” 
(1010915 41119156) গ্রহণ এবং উহার প্রত্যুত্তরে ইংলগ্, ফ্রান্স 'ও রাশিয়া 

কর্তৃক ট্রিপল আতাত” (7::1015 7:2006) স্বাক্ষর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্ততির সহায়ক 

রর ্বদ্ হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টান্দের বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মানীর 
রিক শিবিরে পবিণত-: কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিস্মার্কের অন্ুস্থত সাবধানী নীতি 

তে এট ও পরিত্যাগ করেন। তিনি পৃথিবীর রাজনীতিতে (ড/01৮2017 
জার্মানীর প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। জার্মান জাতির) 

শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করয়। তিন এক ব্যাপক ওপনিবেশিক ও নৌনীতি গ্রহণ 
করেন। ফলে ইংলগ্ডের সহিত জার্ধানীর বিরোধ শুরু হইয়াছিল । এদিকে রাশিয়!' 

জার্মানীর সাথে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্সের সাথে চুক্তি (0491 41119106) 
স্বাক্ষর করে। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্ে ইংলগ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের পরস্পরের ওপনি- 
বেশিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়! একটি মৈত্রী চুক্তি (776675.. 0008816 ) 



১৫৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

স্বাক্ষর করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অপর এক মৈত্রী চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে ইংলগু, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ট্রিপল আতাত (৫1915 

চ:766766) ম্বাক্ষরিত হয়। ফলে ইওরো'প ছুইটি পরস্পর বিরোধী যুদ্ধ শিবিরে 
পরিণত হয় । র 

তৃতীয্বত, উনবিংশ শতাবীর খেষভাগ হইতে ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে 

বাণিজ্যিক এবং ওঁপনিবেশিক বিস্তার লইয়। এক অর্থনৈতিক গপ্রাতিযোগিতা শুর 

চি হয় যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। 
প্রতিষোগিত। আফ্রিক। এবং এশিয়াতে খিস্তারনীতির ফলেই ই€রোপীয় শক্তিবর্গের 

মধ্যে প্রতিষ্ান্বিতা স্থা্টি হইয়াছিল । প্রত্যেক দেশেরই শিল্পপতিগণ 
যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্্রশ্্ প্রস্তুত করিয়াছিল । যুদ্ধ ভিন্ন এই সকল জিনিসপত্র বিক্রয় 
করিবার স্থযোগ ছিল না। ফলে শিল্পপতিগণ যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল । 

চতুর্থত, উনবিংশ শতাব্ীীর শেষভাগ এবং বিং* শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে 

ইওরোঁপে উৎ্ক্ জাতীর তাবোঁধ বৃদ্ধি পায় । এই উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানীতে চরম- 

ভাবে প্রকাশ পাঁয়। জার্মান এঁতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদের জঙ্থা 

জার্মান পিতৃভূমি (06950119150) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এই ধারণা 
জার্মানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয় । কেবল জার্মানীতে নয় ইংলঙ, ফ্রান্স, রাশিয়! ও জাপান 
প্রভৃতি দেশেও এ সময় স্বার্থপর জাতী'য়তাবোধের প্রকাঁশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল । বিভিন্ন, 

দেশের যধ্যে পরম্পরের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের মানসিক প্রস্ততি স্যষ্টি হয়। 

সর্বশেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সাঁবিয়ার বিবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বল! 
যাঁর়। সাবিয়া ছিল স্লাভ্জাতি অধ্যফিত দেশ এবং সাবিয়। অস্ট্রিয়ার লাভ অঞ্চলগুলি 
দখল করিতে ইচ্ছুক ছিল। ইহা ভিন্ন সাবিয়া৷ আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে একটি বন্দর 

দখল করিতে চেষ্টা করে। অস্ট্রিয়ার লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির 

৯০৮ সাবিয়ার সাথে সংযুক্তির ইচ্ছা! ক্রমেই বাড়িতে থাকে। অস্টরিয়। 
সরকারকে ভয় দেখাইবাঁর জন্য এই সকল অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের 

গ্রোপন সমিতি হ্ষ্টি হয়। ব্যাক হা (81৩. 3915) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী 

দল আস্দ্রিয়ার সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিসকে হত্যা করিতে মনস্থ 

করিল। ১৯১৪ খ্রীন্টাবের ২৮শে জুন আর্কভিউক ফ্রান্সিস ও 

সেরাজিভোর _ তাহার পড্থী বৌসনিয়ার রাজধানী লেরাজিভো৷ (9৫:1০0) ভ্রমণে 
আঙিলে সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের একজন আকপ্মিকভাবে গুলি করিয়! 

আর্কভিউক ফ্রান্সিস ও তাহার স্ত্রী সোফির প্রাণনাশ করে। 

উৎকট জাতীম্বতাবোধ 



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার ফলাফল ১৫৫" 

সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড বারুদখাঁনায় অগ্রিশ্কুলিঙ্গের কাজ করে। অস্ট্রিয়া সরকার 

সাবিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে এবং সাবিয়াকে “আততায়ীর জাতি? 
(0996 06 289938118) বলিয়া! অভিযুক্ত করে। অস্ট্রিয়। সরকার জার্মানীর সাহায্যের 

প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৩শে জুলাই ( ১৯১৪ রস্টাব) সাঁবিয়া সরকারের 
সস নিকট কতকগুলি কঠোর শর্ত সম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করে । এই 
চরমপত্জ চরমপত্রে সাবিয়া সরকারের (১) অস্ট্রিয়াবিরোধী প্রচার কার্ধের 

প্রতিবাদ কর! হইল (২) সাবিয়া সরকারকে অস্তরিয়াবিরোধী 

প্রচারকার্ধকে সরকারীভাবে নিন্দা করিতে বল। হইল, (৩) যাহার। এইসব প্রচারকার্ষে পিপ্ু 
আছে এমন সংবাদপত্র, সমিতিকে নিষিদ্ধ করিতে বলা হইল এবং সরকারী কর্মচার' 

ও স্কুল শিক্ষকদের পদচ্যুত করিতে বলা হইল, (৪) সেরাজিতো৷ হত্যাকাণ্ডের 

সাথে জড়িত এমন ছুইজন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে বলা! হইল, (৫) 

আর্কডিউক হত্যার তদন্ত ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার সরকারী কর্মচারীদের সাহাষ্য গ্রহণ : 

করিতে সাবিয়া সরকারকে বলল! হইল, (৬) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর 
দাবি কর! হয় । ৰ 

সাবিয়! সরকার এই চরমপত্রের উত্তর ২৫শে জুলাই (১৯১৪ গরস্টাবদ) প্রেরণ করে। 
ইহাঁতে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে উল্লিখিত কিছু দাবি স্বীকার করিয়া লওয়! হয় কিন্তু 

সাবিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুপ্ন হইতে পারে এমন দাবিগুলি মাঁনিতে 
অস্বীকার করা হয়। সাধিয়ার উত্তর অস্ট্রিয়ার মনঃপৃত হয় নাইঃ- 

মা ১০০৯ ফলে ২৬শে জুলাই অস্টরিয়া-হাঁজেরী সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য 

প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়| হইন। ২৮নে জুলাই অস্দ্িয়া-হাঙ্গেরী 

সাধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করে । 
এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়। দেখ! দেয় ॥ 

রাখিয়। অস্ট্রিয়ার দাঁবিগুলি বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য বিস্তারের উদ্দোশ্য- 

মূলক মনে করিয়া ঘোষণ। করিল ফে,সাবিয়ার ভাগ্য বিপর্ধয়ে রাশিয়। 
০ উদ্দামীন থাকিবে না। ২৯শে জুলাই ( ১৯১৪ খ্ীস্টাব ) অস্ট্রিয়! 

অস্ট্রিয়া কর্তৃক সাধিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের উপর কামান দাগিবার সঙ্গে 
বেলগ্রেড আক্রমণ 

সঙ্গে রাশিয়। সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিল । জার্মানী রুশ 

নৈন্ত নমাবেশকে যুদ্ধ ঘোষণাই মনে করিয়। রাশিয়াকে এক .চরমপত্রে ১২ ঘণ্টার 

মধ্যে সৈন্ সমাবেশ বন্ধ করিতে অন্গরোধ জানাইল (৩১শে জুলাই )। সেইদিনই 
রুশ-জার্মীন যুদ্ধ বাঁধিলে ফ্রান্সের মনোভাব সম্পর্কে জার্শীন সরকার জানিতে. 

স'ধিয়ার উত্তর 
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চাহিল। রাশিয়! জার্জানীর চরমপত্রের কোন জবাব না! দেওয়ায় ১ল। আগস্ট 
৭ ১৯১৪ খ্রীস্টাব ) জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে। ফ্রান্স 

জার্ধানীর পত্রের উত্তরে জাঁনাইয়াছিল যে, রুশ-জার্মান যুছে ফ্রান্স 
জার্মানার রাশিয়ার ভি 
বকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কাঁজ করিবে । রাশিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তি 

(1881 ১11121,02) অনুযায়ী ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে 

ইহা মনে করিয়! জার্ধানী ফ্রান্সের [বকন্ধে যুদ্ধ (ঘোষণ| করে (৩রা৷ আগস্ট, ১৯১৪ )। 
এদিকে ইতাণী নিরপেক্ষত| ঘোঁষণ। কবে। 

জার্ধানী ফ্রান্স আক্রমণ ক।রবার জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়! এক সেনাবাহিনী 

পাঠীয়। কিন্তু ১৮৩৯ গ্রীস্টাব্ের এক আস্তর্জাতিক চুক্তি দ্বার। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা 
স্বীকৃত হয় এবং ফ্রান্স ও জার্মানী ছিল এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী | 

জার্সানী »তৃক বেজ. 

জিপ্নামের নিরপেক্ষত| বেলজিয়ামের নিরাপত্তা! রক্ষা 'ছল ইংলগ্ের পররাষ্ট্রনী তিব মূলস্থত্র। 
০ বেল'জয়াম ইংলগ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইংলও জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষ্ণ। করে (৪ঠ| আগস্ট, ১৯১৪ )। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 

ক্রমে ইতালী, জাপান ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান কবে। 

তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে, ইংলগু, ফ্রান্স এবং 
বেলজিয়ামের আ ফরকাব এবং এশিয়াব উপনিবেশগু।লও এই যুদ্ধে জডাইয়া পডিযাছিল। 

১৯১৯ হইতে ১৯২৩ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তি চুক্তিগুলি (25০৪ 891$1৪- 
%061168 91 1919 10 1929) £ 

ইংলঙ্ের যুদ্ধঘোষণ! 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্ড পবস্ত স্থায়ী ছিল। জমানী এবং 

তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যস্ত পরা জত হয়। ১৯১৮ এস্টান্দের ১১ই নভেম্বর মিত্র 

পক্ষের সইত জার্সানীর যুদ্ধবিবতি ঘটে । কাইঞ্জর দ্বিতীয় উইলিয়ম দেশ হইতে পলায়ন 
করিলে জার্ন।নী প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়। ঘো'ষত হয়। দর্ঘ চার 

দিবি 1 বংমর ব্যাপী যুদ্ধেব পর ইওরোপে শাস্তি ফিরিয়া আসে। ১৯১৯ 
পরাজিত গরষ্টাবে প্যারিস নগরীতে বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শাস্তি 

চুক্তি সম্পাদন করিবার জগ্ত সমবেত হন। রাশিয়া অথবা “ক্রপক্ষের 

কোন রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে ডাকা হয় নাই । ৩২টি দেশের প্রাতি- 

পঠারিসের শান্তি. নিথিবর্গের মধ্যে সম্মেলনের প্রকৃত কার্বক্ষমতা প্রধান চারিজন” 
(818 ০০৫ )-এর হাতে ছিল। ইহারা হইলেন আমেরিকার 

উড়ে! উইলসন, ' ইংলগ্ের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্লো 
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এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিনর ওরাণ্ডে । র্লিমেন্লো! এই সম্মেলনের সভাপতি- 
নির্বাচিত হন। 

*.. প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনকে ভিয়েন৷ কংগ্রেসের সহিত তুলন! কর! যাইতে পারে। 

ভিয়েনা কংগ্রেলে ঘেমন জার আলেকজাগ্ডার আদর্শবা'দতার দুষ্টাস্ত স্বরূপ ছিলেন, 
দা তো প্যারিসের শাস্ত সম্মেলনে সেরূপ ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট 

লম্মেলনের লহ্িতি উইল্সন। তিনি ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী 
ভিয়েন। কংগ্রেসের শীস্তিস্থাপন ক রবার উদ্দেশ্তে তাঁহার বিখ্যাত “চৌদ্দ দফা] শঙ্ 

০১ সম্বলত এক প্রস্তাব শাঁস্ত সম্মেলনে উত্থাপন করেন । কিন্তু বাস্তবে 

এই কল শর্ত কার্ষকরী কর! সম্ভব হইত না, কারণ যুদ্ধচলাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র পরম্পরের 
সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল । এই সকল চুক্তিগু সর একমাত্র উদ্দেশ্য ।ছল জার্মানীকে 

অপমানিত করা । 

+ অতএব বল। যায় প্যারিস শান্ত সম্মেলনে দুইটি পরম্পর বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু 

হয়। এক,দকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা অন্যদিকে 
নিয্রালাব জার্ধানী যেন ভবিষ্যতে ইণরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট করিতে না 

সিস্জিভিি পারে সেজন্য জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় কর এবং 
জারানীকে ছুর্বল কর । এই ছুই আদর্শের সংঘাতে জার্মানীকে 

প্রেসিডন্টে উইলসনের 
আদংশর পরাজয়. হীনবল করার নীতিই জী হয়। কারণ ইওরোপীয় রাজ- 

নীতির কুটকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ প্রেসিডেপ্ট উইলসন্ 

ক্লিমেনলে।, লয়েড জর্জ এবং ওলাখ্ডোর কুটনৈ।তিক চালের নিকট পরাস্ত হম। তাহার 

১৪ দফা শও (5001098 0১০11509 ) প্যারিস শাস্তি' সম্মেলনে কার্যকরী করা সম্ভব হয় 

নাই। 

প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে পাঁচটি শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়--জার্শানীর সহিত 
ভাসাই ( ড০:5211199 )-এর সন্ধি, আফ্রকার সহিত সেণ্ট জার্মেইন (9%. 

(900)911)-এর সদ্ধি হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (710817012)-এর 

সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (681]1)-র সন্ধি এবং 
তুরস্কের সহিত সেভ্রে (9০%9)-র সন্ধি। এই সদ্ধিগুলি পরাজিত, 

রাষ্্রগুলিফে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলা যায়। 

ভার্সাই-এর সন্ধি (12955 91 ভ্6:8811198) : 

: ভাস্ণই মদ্বির শতীচুসারে জার্ধানী (১) ফ্রাম্সকে আল্সেস্লোরেন ফিরাইয়া 

পাঁচটি শাস্তি-চুক্তি 

স্বাক্ষরিত 
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দিতে বাধ্য হয়। (২) + মরেস্নেট, ইউপেন 'ও মাঁলমেডি (7001551960, 00161 ৪0 

1112101605) বেলজিয়ামকে দিতে বাধ্য হয়। (৩) বাঁন্টিক 
সাগর তীরে মেমেল (2060961) বন্দরটি মিত্রপক্ষের (১1116 

1০৩৫) নিকট ত্যাগ করিতে হয়। (8) পোল্যাগুকে পোজেন (০99০0)-এর 

অধিকাংশ ও পশ্চিম প্রাশিয়া দিতে হইল । যদি উত্তর সাইলেশিয়া 

এবং পৃ-গ্রাশিয়ার অধিবাশীর| গণভোট মাধ্যমে গোল্যা্ের সাথে 
সংযুক্ত হইতে ইচ্ছ। করে তাহা! হইলে এ পণ অঞ্চলও পোল্যাগ্ডকে দিতে হইবে 
স্থির হয়। (৫) আফ্রিকার গুপমিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্টাম (থাইল্যাণ্ড) লাইবে!রয়।, 

মরক্কো, মিশর ও তুরস্কের সাথে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য অধিকার জার্মানীকে ত্যাগ করিতে 

হইয়াছিল । 

ভধিষ্যু সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টে জার্দানীর লামরিক 

শক্তি হ্রাস কর। হয় । (১) সৈন্যসংখ্য। হ্রাস করিয়! মাত্র এক লক্ষ করা হয় এবং 

বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ ক।রবার নীতি (00150010002) 

জান্ানীকে পরিত্যাগ করিতে হর। (২) জার্মানীর নৌবাহিনী 
(01:098176 10910)৩)-র সংখ্যাও হাস কর। হয়। যু জাহাজলি ইংলগ্ডের মিকট 

ত্যাগ করিতে বলা হয়। যুদ্ধ জাহাজগুলির আধকাংশই জার্মান এযাডমিরালের আদেশে 

স্কাপা ফ্লো (5০98. 1০৬) নামক স্থানে বুদ্ধবিরতির কিছুদিন পূর্বেই ডুবাইয়। দেওয়া 

হয়। (৩) হেলিগোল্যাণ্ড (77611501979)-এর সামরিক ঘাটি ভার্দিয়া ফেলিতে 

বল! হয়। রাইন নদীর বাম তীরে ত্রিশ মাইলের মধ্যে জামীনীর যেসকল সামরিক ঘাটি 

-আছে সেগুলি ভাঙ্গিয়। দিতে বলা হইল। (৪) উপরে শর্তাদি যথাযথভাবে 

ধাহাতে পালিত হয় সেজন্য রাইন নদীর বাম অঞ্চলে পনের বৎসরের জন্য মিত্রপক্ষের 

-. এক সৈন্তবাহিনী মোতায়েন কর! হয় । 

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানীকে দুর্বল কর! হয়। এই উদ্দেশে (১) 

সার অঞ্চল (588: ৬৪115) নামক একটি জামান জেলা পনের বৎসরের জন্য: 

আত্তর্জাতিক নিয়নণীধীনে স্থাপন করা হয়। এই সময় যুদ্ধে 

জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্সের কয়লাখনির ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এ 

নলের কয়লার খনিগুলি কালকে ভোগখন করিবার অধিকার দেওয়া হয়। পনের 

বংসর পর গণভোট গ্রহণ করিয়। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। 

বেলজিত্নাম, ইতালি ও ফ্রান্সকে জার্মানী কয়ল! সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে । 

স্ভ.সাই-এর সন্ধি 

রাজনৈতিক শর্তাদি 

সামরিক শতাদি 

অর্থ নৈতিক শর্তাদি 
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(২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীকে অর্থ দিতে হইবে স্থির হয়। একটি 
ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট ক পরিমাণ অর্থ 'হ্ার্যানীকে দিতে হইবে ভাহ! স্থির করিবে। 

এইসকল শর্তগুলি ছাড়াও যুদ্ধ হুষ্টির অপরাধ জার্যানীর উপর চাঁপাইয়া কাইজার 
দ্বিতীয় উইলিয়ম এবং অপরাপর যুদ্ধ অপরাধীদিগকে ( 49006 আও 00200008189) 

বিচারের জন্য মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পধের দাবি কর! হয়। 

ভাই সদ্ধিতে দ্বইটি নীতির প্রীখান্ত দেখা যায় £ (১) যুদ্ধ স্থির অপরাধে 

জার্মানীকে কঠোর শাঁ স্ত দেওয়! এবং (২) ভবিস্ততে জার্ধানীর আক্রমণ হইতে ইওরোপের 
নিরাপত্ত! যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর! ।% এই 

ভালই সন্দির দুইটি নীতি কার্ধকরী করতে গিয়।' প্যারিস সম্মেলনে সমবেত 
দুইটি নীতি রাষট্রনীতিজ্ঞগণ পরাজিত এক্রর প্রতি উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে 

শাস্তি স্থাপনের চেষ্ট। না করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক মনৌভাবই 

অবলম্বন করিয়াছিলেন । দুরদৃষ্টি ও ন্যায়বিচার উপেক্ষ। করিয়। তাহারা সংকীর্ণ প্রতিহিংস 

গ্রহণে ব্যন্ত হইয়াছিলেন ৷ 

ভারণই চুক্তিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ভাসাই 
চুক্তিকে বিজযার আদেশ অন্র্যায়ী বিজিতের উপর অবরদব্িমুলক চাপান শাস্তিচুক্তি 
চিনি (40/50650 0০৪০৪*) বল! যায়। [মত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ 

অপমানজনক বাবহার জার্মান প্রতনিধিগণকে ভাসই চুক্তির খসড়ার উপর কেবলমাত্র 
একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের স্যোগ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের 

মতামতের অতি সামান্তই তাসণই-এর সদ্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। জার্মান 

প্রতিনিধিগণকে যুদ্ধের ভাতি প্রদর্শন দ্বারা এ চুক্তি গ্রহণে বাপ্য কর। হইয়াছিল। 

জার্মানীর প্রতিনিধিগণকে সাধারণ অপরাধীর স্তায় সামরিক প্রহরার্ধীনে সম্মেলনের কক্ষে 

উপস্থিত কর! হয় এবং আঁধবেশনের শেষে বাহিরে লইয়! ষাওয়! 'হয়। এই প্রকার 

আচরণে জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই প্রকার 

আচরণের ছারা স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্ততি ব্যাহত হয়। ফলে এই 

সদ্ধির প্রতি জার্মান জাতির ত্বণ! ও বিদ্বেষের স্থ্ি হয় । খ্থিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীন্দ এইরূপ 

নৌভাবেণ মধ্যেই নিহিত ছিল বল! যায়। 
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ঘিতীয়ত, ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ অনুসারে মিত্রপক্ষ " 

জার্মানীর নিকট হইতে ফ্রান্সকে আল্সেস্লোরেন ফিরাইয়৷ দেয়, এবং পোল্যাণ্ডের 

প.শ্চম প্রাশিয়াও পোজেনের অধিকাংশ ফরাইয়। দেঁয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্ধান 
বসবাসকারী অঞ্চগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অন্ুদরণ কর! হয় নাই। ইহা 

ছাড়া পোল্যাগ্ডকে যে সকল স্থান জার্মীনী ফিরাইয়! দিতে বাধ্য হয় সেগুলির সর্বত্রই 

পোলজাতির সংখ্যাগরিষটতা ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের অজুহাতে পোল্যাণ্ডের, 
সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি পক্ষপাত দৌষে দুষ্ট বল! যাইতে পারে ।% 

তৃতীয়ত যুদ্ধের অস্ত্রশম্্ব হান করিবার ॥নীতি ভাসণই সন্ধির স্বাক্ষরকারী দেশগুলি- 
গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানীর উপরই মিত্র পক্ষ'এই শর্তের 

প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ দেশের সাম'রক শক্তি 
৮ অব্যাহত রাখিয়াছিল। মিত্রপক্ষের এই আচরণকে জার্মানীর 
নাই দিক হইতে কপটতা এবং প্রতারণার সামিল ধর! হইয়াছিল। 

বেলজয়ামের মত ক্ষুদ্র দেশের মাম'রক শক্তি অপেক্ষ। জার্মানীর 
সামরিক শক্তি হাস করা হয়। 

চতুর্থত, জার্মানীর নিকট হইতে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানীকে পঙ্থু করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ পায়। এইরূপ 

মনোভাব ভবিষ্যতে জার্ানীর অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা 
ক্ষতিপূরণ দাবি না ভিত রাত্রে 
অদুরদণিতার পরিচয় জাগাইয়। তোলে । পর ক্রর প্রতি মধাদাপূর্ণ ব্যবহার 

শক্রর কতজ্ঞতা অর্জম করিতে পারে ইহা মিত্রপক্ষ উপলন্ধি 
করিতে পারে নাই। 

মিত্রপক্ষের সপক্ষে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে জার্ধান জঙ্গীবাদের ফলে সৃষ্ট প্রথম 
মহাযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল 
তাহার ফলে জার্গানীর বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধমূলক জনমত সৃষ্টি 

হয়। মিত্রপক্ষ এই জনমতের দাবি উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়াও মিত্র 
রা্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই সদ্ধিকে প্রভাবিত করিয়াছিল । 

জনমতের চাপ 
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তখাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা মনে হয যে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ্ ছার্যানীর 
শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় বাষ্্ুগুলির ঈর্ষা ভার্সাই সংন্ধকে প্রয়োজনের 

কীর্ঘ জাতীয়তা হী বুনো অতিরক্ত কঠোর করিয়।ছন। জা্ানীরস্তায় শততিশানী রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই চুক্তি মানিয়। লওয়| সম্ভব ছিল না। ঘ্থিতীয় দি 

বীজ ভানাই সন্ধিতেই নিহিত ছিল বল] যায় । 

সেন্ট জার্নেইনের সন্ধি €779867 ১: 9915৮ 05চ08917) 

মিত্রপক্ষ এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেন্ট জার্সেইনের শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্ট্রিয়া 
হান্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়! অস্ট্রিস্বাকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পন্ধিখত করা 

হয়। অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া, মোরাভিয়্।, সাইলেশিয়। এবং নিয় অস্টিিয়ার একাংশ একত্রিত 

বিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার করিয়! চেকোক্ক্রোভাকির়। (05০০১০910৬4039) নামে এক নৃতন 

লা মেন্ট জ দেইনের রাজ্য গঠিত হয়। ইহ! ভিন্ন বোসনিয়! ও হারজেগো ভিন! অস্ট্রিয়ার 
রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! সাধিয়ার সাথে যুক্ত কর। হয়। 

সাধিয়ার নৃতন নামকরণ হয় যুগোর্নাভিয়া (খ9৫০919518) | অস্ট্রিরা ইতালিকে দক্ষিণ 
টাইরল (9০8৮ 7511), ট্রেনটিনে| (05500020), টরিয়েস্ট (11550), ইন্টরিয়। (5055), 

এবং ভ্যালমেশিয়। (0907849)-র নিকটবর্তী কয়েকটি ঘাপ ছাড়িয়া 
অস্ট্রিয়ার দানারক ূ 
টা? দিতে বাধ্য হয্ব। দক্ষিথ টাইরলের অধিকাংশ অর্ধিবাণী ছিল 

জার্মান ভাষাভাষী । ইতালীর সহিত গোঁপন চুক্তির খত রক্ষা 
করিতে গিয়! এই স্থানটি জামানীকে ন]| দিয়! ইতালীকে দেওয়। হয়। পোল্যাগ্কে 

অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়। এবং রুমানিয়াকে , বুকোতিনা (9912০051178) দেওয়া হয়। 

এইভাবে অস্্ি়।-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাঁজ্যের অবসান্ কর! হয়। 
এই সন্ধির এক শঙ অনুযায়ী অস্ট্রিয়া এবং জামানীর মিলন (40501019588) নিষিদ্ধ 

করা হয়। অস্ট্রিয়ার সৈম্সংখ্য। ধ্রিশ হাজারে নির্দিষ্ট করা হয় এবং নৌবাহিনী দানিউব 
নদীতে তিনটি বজরার মধ্যে সীমাবদ্ধ কর! হয়। ইহা! ভিন্ন, ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধ 
স্ষ্টির অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি শর্ও অস্্রিয়াকে মানিতে বাধ্য 

কর। হয়। 

ভার্সাই সন্ধিতে যেসকল দৌষ-ত্রটি দেখা যায় সেইরকম দৌষ-ক্রটি সেপ্ট জার্মেইনের 

সন্ধিতেও দেখ! যয়ি। 

দ্রিয়ানন-এর সন্ধি (7595 ০1 771900) : 

১৯২৭ গ্রীস্টাব্বের ৪51 জুন মিত্রপক্ষ ্রিয়ানন প্রাসাদে হাঙ্গেরীর সহিত সন্ধি স্বাক্ষর 

ইওরোপ--১১ 
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করে। সিসি হইতে রুমানিয়াকে ট্রানসিলত্যামির়া 
₹ টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়! হয়। যুগোন্সাভিয়াকে 

কেসি রর রর তার অবশিষ্টাংশ, ক্রোসিয়া-সাঁভোনিয়া দেওয়া হইল। 
সন্ধি স্বাক্ষরিত চেকোঙ্সোভাকিয়াকে স্নোভাকিয়! দেওয়া হয়। পশ্চিম হাঙ্গেরী 

অস্ট্রিয়াকে দেওয়। হইল। হাঙ্গেরীর সৈশ্তবাহিনীর সংখ্য! 
৩৫১০** হাজার নিদিষ্ট করা হয় কিন্তু নৌবাহিনীর কোন অস্তিত্ব রাখা হয় নাই। 

হাঙ্গেরীকেও যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বল৷ হয়। 

নিউলির সন্ধি (01980 01 [৫1115) 2 

২৭শে নভেম্বর, ১৯১৯ খ্রীস্টান নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে 

বৃল,গরিয়ার সাহত  স্থাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অন্তযায়ী বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের 

5 কয়েকটি স্থান যুগোষ্সাভিয়াকে দেওয়া হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্য 
সংখ্য। মোট ৩৩,০০০ নির্দিষ্ট হয়। ক্ষতিপূবণের শর্তও 

বুলগেরিয়ার উপর চাঁপান হয়। 

সেভরে-এর সন্ধি (798৮5 01 5০:9৪) 

১৯২০ শ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট মিত্রপক্ষ তুরস্কের সহিত সেভরের সান্ধ স্বাক্ষর 

করে। এই সন্ধি অনুসারে মিশর, সান, সাইপ্রাস, মরকৌ, টিউানসিয়া, ট্রিপোলিটানিয়। 

প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্ক সকল অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য 

১১৮৪ হয়। ইহা! ছাড়। আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং মেশোপটা- 
স্বাক্ষরিত মিয়ার উপর তুরস্কের অধিকার বিলোপ করা হয়। স্মার্ণা ও 

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া! মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে 

রাখ! হয়। গ্রীস ইজিয়ান সাগরস্থ কতকগু'ল দ্বীপ এবং থে.সের একাংশ লাভ 

করে। রোড ও ডেডোকানীজ দ্বীপপুঞ্লে ইতাঁলীর অধিকার স্বপ্রতিষ্তিত হয়। 

ভবিস্ততে অবশ্য ইতালি ডেডোকাঁনীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীনকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। 

তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনত! স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দীর্দানেলিস্ ও বোস্ফোরাস্ 

গ্র্ণালী ছুটি “আসন্তর্জীতিকভাবে নিরপেক্ষ" জলপথ বলিয়। ঘোঁষত হয়। একদা বিশাল 

তুকী! সাআজ্য কন্স্টান্টিনোপল এবং আনাটোপিয়। (4080118)-র মধ্যে লীমাবিদ্ধ 
রছিল। 

তুরস্কের স্থলতান মহম্মদের প্র.ত.নধিগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্ত 

উহা: যখন আগ্ষ্ঠানিকভাবে অন্মোদনের 'জুন্য : তুরস্কে প্রেরিত হয় তখন মুস্তাফা 
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কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাঁবাদী দল (18110181759 )' এই সর্ধি অন্ুমোদনে বাধা 
€দয়। অবশেষে ল্যসেনের সন্ধি (1168 ০৫ ]25881)7০ ) ছারা তুর সেভরের 

সান্ধর পরিব€ন সাধন করিতে সমর্থ হয়। 

ল্যসেনের সন্ধি (07985 ০1 1,808877106) 

এই সদ্ধি দ্বার! তুরন্ক ম্যারিৎস! (18:1652) নদী পর্যস্ত থে_সের সকল স্থান এবং 

ম্যা।রৎস! নদীর প.্চম তীরে কারাগাচ্ (11585) শহরটি 

নে জী পুনরায় লাভ করে। কন্ষ্টান্টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়। দেওয়া 
শতাপি পরিবাঠিত হয়। ইজিয়ান পাগরস্থ ইমব্রস্ (12251:09) ও টেনেডস্ (শ5196008) 

তুরক্ষকে ফিরাইয়। দেওয়। হয় ।কন্ত ইজিয়ান সাগরের অন্তান্ত দ্বীপগুলি গ্রীস লাভ করে। 

মিশর, সুদান, প্ঠালেস্টাইন, ইমাক, 'সিরিয়। লিবিয়! প্রভৃতি আরবীয় রাজ্যগুলির উপর 
তুরস্কের দীবি ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অপরদিকে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ 
চাপান হইয়াছিল ঠাহ! খাতিল করিয়। দেওয়া হয়। সেভ্রের সন্ধির অপমানজনক 

শ€গুলির তুলনায় ল্যসেনের সন্ধি তুরক্কের পক্ষে সম্মানজনক বল৷ যায় |* 

লীগ-অব-ন্যেশন্স্ 01) [68859 0148 0078) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও ব্যাপকত। বিভিন্ন দেশের মানুষের মনে শাস্তিষ্পৃহা 
জাগাইয়। তুলিয়াছিল। ইহারই ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্তেশন্স্ (6888০ ০: 132010138) 

নামে আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 
গা এই আস্তর্জাতিক শাস্তির মনোবুত্তি গঠনের মূল উদ্যোক্তা 

ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড়ো উইলসন (৬/০০৫:০৮ ৬/115০2)। তীহার 

রিখ্যাত “চৌদদফা শর্ত (00010561) 7901705)-এর শেষ শর্ভটর উপর ভিত্তি করিয়া 

লীগ-অব-গ্যেশন্স্ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ-অব-ন্যেশন্সের একটি 
চুক্তিপত্র বা *'কভেনাণ্ট” (00528) রচিত হয়, যাহার 

উদ্দেশ্য আস্তর্জাতিক শাস্তি বজায় রাখ! । এই কভেনাণ্টেই লীগের গঠনপ্রণালী 
সম্বন্ধে বলা“হইয়াছে । একটি সাধারণ সভ| (4১৪85010015), একটি কাউন্সিন (00915011) 

ও একটি স্থায়ী দপ্তর (5০0:5621190 লইয়! লীগ গঠিত হয় 1 ইহা 

ছাড়া একটি স্থায়ী আস্তর্জাতিক বিচারালয় (21770817676 (0০001 

সু 902000811900 16০০৮-09 00011590106 2:95%5 0 99৬18৪১ 61১9 1:8৮ ০£ 

[460387)05 8৪ & ৬1০৮০1 01 257055+--5090782 14520050081, 155008 5119019 158 

17 7০110, 2£165129)95 ৮0908 

156 095899 29109019060. 6১:০5৪) ৪0 45867079157  00017011) 80 5 9907906971507 

[560698004 * 1075 ০:1০ ৪2009 1919+) £:4), 

উদ্দেগ্ 

লীগের গঠনপ্রণালী 
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0৫ [17060966018] ]950০6) এবং একটি আন্তর্জীতিক শ্রমিকসংঘ (11260080078? 

[0১00 0£801596100) গঠন করা হয়। নিরপেক্ষ দেশ স্থইজারল্যাণ্ডের 
জেনেভা শহরে এই আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাধস্থল স্থাপিত হয়। 

প্যারিমের শাস্তি-চুক্তিন্ অন্তভূক্ত বিভিন্ন চুক্তি স্থাক্ষরকারী ত্রিশটি রষ্টি এবং 

আরও তেরটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের আঁপত্তিহেতু যুক্তরাষ্ট্র 
লীগের সদস্য হয় নাই। নাশিয়। এবং পরাজিত জার্ধানীকে 
লীগের সদস্যপদে গ্রহণ করা »ইল না। লীগের সাধারণ 

সভার ছুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বার সমধিত হইলে কোঁন৪ ডোমিনিয়ানি অথব৷ 

উপনিবেশ নদস্যতুক্ত হইতে পারিত। কোনও সদস্য ল'গের সদস্যপদ ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছ। করিলে ছুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইত। ১৯৩৪ খ্রীস্টা্খ পযন্ত 

নীগের দদস্য সংখ্য। ৬০-এ পৌঁছয়াছিল। ১৯৪৬ &স্টাবে লীগের শেষ বৎসরে 
উহ] হাস পাইয়া ৪৩-এ দাড়ায় । 

লীগের সাধারণ সভ। লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় । 

প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনংধ সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগদান 

করতে পারত কিন্ত একটির বেশি গ্ডোট দিতে পাঁ রত না। 

কে সংগঠন গ্রাতিবৎসর সাধারণ নভার অধিবেশন জেনেভাঁতে বসিত। 

সাধারণ সভ। নিরাঁপভ। ও শান্ত সম্পকিত যে কোন বিষয় 

আলোচন। কাঁরিতে পা'রত। প্রতিব্দর দাধারণ মভার অধধেশনে সদস্যগণ সমবেত 

হইয়া তাহাদ্দের অভাব অ'ভযোগ জানাইতেন, নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতেন 
'এবং লীগের কার্ষের সমালোচনা কারতেন। তাহাদের আরেকটি প্রধানি কাজ ছিল 

লীগ কাভীন্সলের অস্থাপ়্ী সদস্যগণকে নিব।চিত করা। ইহা ভিন্ন লীগে ব্যয় 
বরাদ্দ করা, নুতন নূতন দন্য রাষ্ট্রে আবেদন মঞ্জুর কর। এবং আঁন্র্জাতিক 

বচারাঁলয়ের বিচারপতিদের লীগ কাউন্সিলের সাহাঁষে; নিবাঁচিত কর।। 
লীগ কাডীন্সন ।ছল লীগের কার্ষকরী সভা । কভেনেণ্ট অন্্ষায়ী এই কাউন্সিল 

পাচজন স্থায়ী সদস্য এদং প্রতিব্সর সাধারণ অসভ। কর্তৃক নির্বাচিত চারজন 
অস্থায়ী সদস্য লইয়। গঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু 

রি । যুস্তরাষ্ী লীগের সদস্যতুত্ত হইতে রাজী না. হওয়ায় উহার 
ও ক্ষমতা সদস্যসংখ্যা ৮ জনে দ্াড়ায়। যুক্তরাষ্্ী ভিন্ন অপর চারটি স্থায়ী 

সদস্য ছিল ইংলও, ফ্রান্স, ইতাণগী ও জাপান। অস্থায়ী সাস্যসংখা। ১৯৩৬ 

শ্রস্টাৰে এগাঁর পধস্ত কর। হয় এবং তাহাদের কার্যকাল তিন বৎসর করা হয়। 

সদব্য-সংখ)। 
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লীগ্ৰ কাউন্সিল বৎসরে সাধারণত তিনবার মিলিত হইত। ইহা ভিন্ন বিশেষ 

'অধিবেখনও বসিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কাউ'্সলের প্রস্তাব সর্বসম্মত হওয়া 
বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথবীর শাস্তি ও নিরাপত্ত। সন্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে লীগ 

কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস-সংক্রান্ত ব্যাপারে 

পারকল্পন! প্রস্তত করা এবং ম্যাণ্ডেট ভারপ্রাপ্ত রাষ্্রগুলির বাৎসরিক রিপোর্ট 
আলোচন। কর। এই কাউন্সিলের দায়ত্ব ছিল। ইহ ভিন্ন আন্তর্জাতিক যে কোন 

বিবাদ কাউন্সিলের (নকট পেশ করা হইলে নম বিষয়ে অনুসন্ধান কর। এবং প্রয়োজন 

হইলে সাধারণসভার মতামতের জন্য উহ প্রেরণ করাও কাউন্সিলের কর্তব্য [ছল। 
অবশেষে লীগের চুঃক্তপত্রের শতা'্দ পালনের জগ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। গ্রহণ 
করাও লীগ কাউন্সিলের কাজ 1ছল। 

লীগের দণ্চুর (9০০6105180) জেনেভাতেই স্থাপন করা হয়। ইহ! “সেক্রেটারী 

জেনারেল” নামে একজন কর্মচারীর অধীনে স্থাপন কর! হয়। তাহাকে সাহাষ্য 

ক।রবার জন্য প্রায় ৭০০ জন কর্নচারী ৫০টি 'দেশের অধিবাসীদের 

৮ মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হয়। স্যার এরিক ড্রামণ্ড ছিলেন 

লীগের সর্বপ্রথম সেক্রেটারী জেনারেল। দণ্তরকে এগারটি বিভাগে 

ভাগ করা হয়। লীগ কাউীান্সদল ও লীগের “ সাধারণনভার যাবতীয় কাজ সম্বন্ধ 

ব্যবস্থ! করাই ছিল দপ্তরের কাজ। 

লীগের অপর ছুইটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হইন স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং 

'আস্তর্জতিক শ্রমিকসংঘ। লীগ কাউ'ন্দল ও সাধারণ সভ। একত্রিত হইয়৷ নয় 

টিযিনার যা ব্সরের জন্তা আন্তর্জাঙক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন 

করিত। বিচারপতির সংখ্যা ছিল পনের। রাষ্গুলির মধ্যে 

বিবাদে মীমাংস।, আত্তর্জ।তিক চুক্তির ব্যাখ্য। প্রভৃতি কাজ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের 

উপর . ভার ছিল। ইহ। ছাড়াও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে কাউন্সিল এবং সাধারণ 

সভাকে উপদেশ দিতে পারিত। হেগ (798৪) নামক স্থানে এই বিচারালয় 

স্থা'পত হয়। 
বিশ্বের শ্রমিকদের স্বার্থে আস্তঞ্জীতিক শ্রমিক সংস্থা জেনেভা শহরে স্থাপিত 

হয়। লীগের সদস্য হইলেই এই সংস্থার সদস্যতৃক্ত বলিয়! ধর! 
চি শ্রমিক হুইত। শ্রমিকদের অবস্থা এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা! 

ও ঝি/ভন্ন রাষ্ট্রের নিকট শ্রমিক -উন্নতির স্থপারিশ করা এই 

সংস্থার দায়িত্ব ছিল। এই সংস্থার তিনটি ভাগ ছিল--সাধারণ সমিতি (21501:5] 



১৬৬ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

09265167০6), পরিচালক মিতি (00%60108 8০৫5) ও আত্তর্জাতিক শ্রমিক 

কার্ধালয় ([065055001911990 08566) । প্রত রাষ্ট্র হইতে চারজন প্রতিনিধি 

লইয়! মাধারণ সমিতি এবং বত্রিশজন প্রতিনিধি লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত ছিল। 

তুরস্কের আধুনিকীকরণ (01015718860 01 810৩5) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মুস্তাক! কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের রাজনৈতিক এবং 

সামাজিক জীবনে অ।মূল পাবর্তনের স্চনা হয় । থে তুরস্ককে '31010090 01 [901006, 

বলা হইত সেই তুরস্ক কামালের পারচালনায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

মুস্তাক! কামাল প্রথন জীবনে সাম।রক শিক্ষ। লাভ করেন । কিন্ত সাম:রক শিক্ষ। 

গ্রহণকালেই তিনি ফরাসী বৈপ্লবিক পুস্তকাটি পাঠ করিয়। বিপ্লবী 
ুন্তীফ৷ কামাল 
(১৮৮০-৯৯৩৩) হইয়। উঠেন। তুরস্ক সুলতানের গুধচচরর! ইহ। জানিতে পারিলে 

তী্নাকে দুরবর্তী দামাক্কীসের এক অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত কর! 
হয়। সেখানে কামাল “্বিহন' (৬৪০) অর্থাৎ পিতভ'ম 

(52007601979) নামে এক গোপন সমিতি স্থাপন করেন। এই . 

গোপন স/মাতির উদ্দেশ্ঠ 1ছল তুকাঁ শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিয়! 
তুরঞ্ষের মর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন কর] | 

প্রথম জীবন 

গুপ্ত মমিতি স্থাপন 

১৯১০ শ্ীষ্টাবে পাশ্চাত্যের সামরিক শিক্ষ। গ্রহণ করিবার জন্য কামালকে ফ্রান্সে 

প্রেরণ কর। হয়। প্যারিসে থাকাকালীন দেখানকার প্রগতিশীল 
ফ্রান্সে গমন এবং 
তুরস্কের অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামা'জক জীবন, জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 

অবস্থার উপলদ্ধি. এবং শ্ত্ীজাতির স্বাবীনত! াহাকে মুগ্ধ করে। পাশ্চাত্যদেশের 
তুলনায় তুরক্ক কত অনন্নত তাহ। তি ন উপলব্ধি করেন । 

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর সন্ধির যে শরগু.ল (2১0021960০6 ০৫ 

8:05, 1918 ) চাপাইয়াছিল মুস্তাক! কামালের নিকট সাহা গ্রহণযোগ্য ছিল না। 
তিনি উহাতে বাঁধ! দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তখন তুর্কী সরকারের 

জাতীয়তাবাদী দল ও 
সেনাবাহিনী গঠন. আদেশে তাহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হয়। সেখানে থাকাকালীন 

তিনি “তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল” নামে একটি রাজনৈতিক দল এবং 
জাতীয় সামরিক বাঁ(ইনীও গঠন করেন! ১৯১৯ এীন্টাবে তুর্কী পা্দামেন্টের নির্বাচনে 
কামালের জাতীয়তাবাদী দলের -সর্বাধক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই 
পার্নামেন্ট ছয়টি শর্ত সম্থ লিত একটি চুক্তিপত্র গ্রস্ত করে এবং এই. শর্গুলি না মাগিলে 
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মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন সম্ভব নয় বলয়! ঘোষণা করে। ইহার উদ্ভরে ইংলগ্ডের 

সেনাপতি আচিবল্ড মিলনী (4:01:19013 1:0111)6)-র অধীনে এক 
ইংরেজ সৈম্যবাহিনীর 
কনসটানটনোপল দখল ইংরেজ সৈম্যবাহিনী কনস্টানটিনৌপলে উপস্থিত হইয়! সেখানে 

সামরিক আইন জারী করে এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার 

করে। যে সকল সদস্য পলায়ন করিতে সমর্থ হয় তাহারা আনাটোলিয়ার উত্তরে 

এঙ্গোরা (4178018)-তে সমবেত হইয়া সেখানে পাঁণামেন্টের এক অধিবেশন শুরু করে। 

কনস্টানটিনোপলে অপরাপর স্দস্যদের লইয় পুরাতন পার্লীমেণ্টের অধিবেশন চলিয়াছিল। 
ফলে তুরস্ক ছুইভাগে বিভক্ত হইয়। যায়। এঙ্গোরার পার্লামেন্ট মুস্তাফা কামালকে 

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে 

(১৯২০ খ্রীস্টাব্)। পরের বখসর একঙ্গোরার পালামেন্ট “মৌলিক 
গঠনতন্ত্রে আইন? (0.৬ 01 চা00210617591 0:58121581001)) 

নামে এক আইন পাঁস করে। এই আইন ছার! তুরস্ক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরম্বের 
জনসাধারণের হাতে ন্যন্ত কর! হয় এবং এঙ্লোর! পার্দামেণ্টকেই তুরস্কের জাতীয় প্রতিনিধি- 

সভা! বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইন পরবতিকালে কিছু পরিমাণ পরিবর্তন ও 

পরিবর্ধন করিয়া তুরস্কের শাসনতন্ত্র পরিণত কর! হইয়াছিল । 

এঙ্গোরার পার্লামেন্ট 

এক্দোরার পাহখমেণ্টের অধিবেশন চলাঁকালীন কামাল রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন 

করিয়া বিদেশী সৈন্য বিতাড়ন করিবার জন্য অভিযান শুর করেন। তিনি কারস ও 

আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়! এ দুইটি স্থান তুরস্কের 
সহিত যুক্ত করেন। এদিকে সেভরের সপ্ধির শতানুযায়ী তুর 

সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি স্থানগুলি দখল করিবার জন্য গ্রীস তুরন্কের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ| করে। কিন্তু সাখারিয়! (58159119)-র যুদ্ধে কামালের সৈন্যবাহিনীর 

হিরা হাতে পরাজিত হইয়া গ্রীক সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে 
টায়ার বাধ্য হয়। গ্রীক বাহিনীর বিতাড়নকালে ইংলগ্ডের সৈন্বাহিনীর 

সাথে কামালের সংঘর্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত ইংরেজ সেনাঁপঙ্জি৷ 
মধ্যস্থতায় কামালের লহিত ইংলগ্ডের এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা; 

পর কামালের চেষ্টায় সেভরের সন্ধির শর্গুলি পরিবত্তিত করিম 
ইংলণ্ডের সহিত 
যুদ্ধবিরতি চুক্তি ল্যসেনের সন্ধি ম্বাক্ষরত হয়। এইভাবে কামালের অক্লাং 

চেষ্টা এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেম তুরষ্ক সাতাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হই 

বিদেশী.সৈন্য বিতাড়ন 
নীতি 

রক্ষা করে। 



১৬৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

তুরদ্ধের পা'মেন্ট সুলতান ধঠ যোহম্মদকে পদচ্যুত করে এবং ২৭শে অক্টোবর, 
১৯২৩ শ্রীস্টান্ে তুরম্বফে প্রন্থাতান্িক দেশ বলিয়া! ঘোষণা করে। 

১৬ মুস্তাক! কামাল সর্সম্থরিরুমে তুরস্ক গ্রঁজীতঙ্জের প্রেসিভেপ্ট 
প্রেমিভে খবে নির্ধা চিত হইলেন। 
বা প্রেসিডেন্ট হইয়া কামাল তুরষ্বের প্রাচীনপন্থী যাবন্তীয় বিষয়ের 

পরিবর্তন, করিষ। তুরম্ককে পাশ্চাত্য ভ্বেশের ষমপর্ধায়ে উক্নত করিতে দৃঢগ্রাতিজ্ঞ 
হইলেন |& তাহার সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের শাসন; অর্থ- 

নীতি, সমাজ ও ধর্ধ সর্চ্ষেত্রে গুনরুজ্জীবন সাধন করা | কিন্তু কামাল 
অস্িার বঙ্গাট যোশেফের হ্যাকস একসক্ষে একাধিক সংস্কারে হাত দেন নাই। এক 
সমন্ে একটি মাত্র সংস্কারে ব্রতী হইতেন, যাহার ফলে তিনি সাফল্য লাভ করেন। 

তুককীর জাতীয় পাণামেন্ট ৯৯২২ শ্রীস্টান্দে শুলতানপদ উঠাইয় দ্নিয়াছিল কিন্ত 
স্থলতাঁনের খলিফা পদ ( ইসলাম ধর্খাবলমবীদের প্রধান ) তখনও 

১৯ “৭ বাতিল হয় নাই। ব্ঠ যোহচ্ছদ স্তন পদ হইভে পদচ্যুত 
হইলেও খলিফা! ছিলেন। ১৯২৪ এ্রস্টাবে তুরন্কের পাঁদামেপ্ট 

খলিফা খধ উঠাইয়। দেয় । | 
তুরন্ের শাঁদনতগ্ে ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর বলিয়া ঘোষণ। কর! হয়। কিন্ত 

প্রগতিশীল তুরস্কে ধর্ীশ্রয়ী রাষ্ট্রের আদর্শ ত্যাগ ঝর! বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯২৮ 
্ীষ্টাব্ধে পার্জাষেন্ট শাঁসনতন্ব হইতে “ইসলাম ধর্জ রাষ্ট্রীয় ধর্ম, এই 

্া ধাপরপেক্ষ কথাটি উঠাইয়। দেয়। তুরস্ককে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়। 
ঘোষণা কর! হয়। 

কাছালের উল্লেখযোগ্য অন্যতম সংস্কার তুরস্কের নারীজাত্তির সামাজ্কি মর্যাদা 
বৃদ্ধি। ১৯২৫ গ্ীস্টাবে আইন পাঁস করিয়া রেজেন্টি বিবাহ, বহু বিবাহ-প্রথ 

রদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃত্তি পাশ্চাত্য দেশীয় সকল প্রকার 
পা ভি. বিবাহ-বিষন্বক ব্য অবলঙ্কন করিয়৷ তুরস্কের নারীজাতির 

মধাদ| বৃদ্ধি কর| হইয়াছিল? স্ত্রীলোকদের ইচ্ছামত পাশ্চাত্য 
পোশাক পরিধান করিবার অন্থমতি দেওয়া হয়। বোরখা পরিধান করা 
না করা তাহাদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়। দেওয়। হইয়াছিল। নারীণিক্ষার জন্য 
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কাদালেন্র লংস্কান্ব নীতি 



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার ফলাফল ঠা 
বিস্তায়তন খোল! হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষিত মহিলাদিগকে নানাপ্রকার উচ্চপদে 
নিযুক্ত কর! হয়। তুরন্কবের নারীজাতির শ্রেঠ উদাহরণ ছিলেন হ্যালিদি ত্রদিব। 

ইনি ছিলেন তুরস্কের প্রথম নারী-গ্রাজুয়েট । ইনি ইস্তামবুল (9১912521) বিশববিষ্ঠালয়ের 
পাশ্চাত/ ভাষার অধ্যাপিকা হন। ১৯২৯ খ্রীস্টান্ধে তুরন্বের মিউনিসিপ্যালিটির 

নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯২* হইতে ১৯৩৩ ্রীস্টাবের 

মধ্যে বহু মহিলা বিচারক এবং অধ্যাঁপিক। নিষুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীন্টাকে পাণামেণ্ট 
নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং বহু মহিলা! পাদামেন্টের 

প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। 

তুরস্কের জনসাধারণের নিরক্ষরতা৷ দূর করিবার উদ্দেস্তটে সাত হইতে ষোল বৎসর 
ৰয়ক্ক পর্যন্ত বলিক বাঁলিকাছের স্কুলে ফোগদীন বাধ্যতাসুলক করা হয়। ফলে ১৯৩২ 

শরীস্টাব্বের মধ্যে নিরক্ষরতা শতকরা ৮৫ জন হইতে ৪২ জনে 

নাষিম্ন। আসিয়।ছিল। আরবী অন্রের পরিবর্তে রৌমান 

অক্ষরেব ব্যবহার, বর্ষপত্ধী সংস্কার, দশ/মক মুদ্রা প্রচলন এবং ঘড়িতে চবিবশ ঘণ্ট। 

সময় নির্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হয়। সরকারী, ব্যাঙ্ক ও 

ৰাঁণি জাক কর্মচান্গণকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্ত দৈনিক কয়েকঘণ্টার জন্য 

সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে হইত। চল্লিশ বৎসরের অনুধ্ব তুক্মম্বের 
অর্ধিবাসীদের লিখিতে পড়িতে ।খাখতে হইত। ১৯৩১ শ্রীস্টাব্দের মে মাঁসের পর 

একমাত্র শিক্ষার ভিত্তিতেই নাগবিক অধিকার লাভ করা সম্ভব হইত। 

ক্ুপগুলিতে ধূর্ম।শক্ষ। নিষিদ্ধ বলিয়। ঘোষণ। কর। হইয়াছিল। পুরাতন অর্থহীন 
রীতিন তি পরিত্যক্ত হইরাছিণপ। ফেজটুপি (62) ব। পাগড়ী (60191) মাথায় 

দেওয়া নিষিদ্ধ হুইয়াছল। নামের শেষে পদ্বীব পরিবগন সাধিত হয় এবং 

কামান 'নজ্বেই জাতীয় পার্লামেন্টের ইচ্ছান্সসারে “আতাতুর্ক বা “জার্তির জনক" 
উপাঁধ গ্রহণ কবেন। 

শিক্ষা উন্'ত 

স্থলতানদের আমলে তুর্কী জাতি ব্যবস|-বাশিজ্য ঝ| শিল্পে অংশ গ্রহণ করিত 
না। ব্বন্ধের ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রীক, ইছদী এবং আধৈনিয়ানদের একচেটিয়া ছিল। 

কিন্ত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে কামাল আঁতাতুর্কের 

০০ নেতৃত্বে তুর্কী জাতি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক দিয়া 
উন্নত হইয়। উঠিয়াছিল। সরকারী উদ্যোগে আরননাটো,লম্বাতে 

ক্ুষিকেন্্র স্থাপন কর! হয় এবং কৃষিকার্ধ শিক্ষ! দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কাঁমাল 
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নিজেই একটি আদর্শ কৃষিকেন্ত্র পরিচালনা ক।রতেন। কুঁষকদের করভার লাঘব:করিয়া, 

এবং যন্ত্রপাতি দিয়! সাহায্য করয়। কৃষির উন্নতির চেষ্ট। করা হইল। 

১৯২৯ গ্রাস্টাবে তুরঞ্ধের পাঁপামে্ট ১২ বৎসরের জন্ত একটি উন্নতিমূলক কর্মন্চী 
গ্রহণ করে। রেলপথ ও “বন্দর নির্মাণ, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা এবং জমি-উন্নয়ন 

প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে হাত দেওয়। হয়। স্থইডেন হইতে ইঞ্চিনয়ার আনাইয়; 
এইসব কাজের ত্দারকীর ব্যবস্থ। কর। হয়। 

সংরক্ষণ নীতি (10650055 02105 9556618) গ্রচণ কাব ফলে বস্-শিল্পের 

ও চিন উৎপাদন যথেষ্ট প রমাণে বুদ্ধি পায়। খনিজ এরব্যাদির মধ্যে তাম।ঃ 

কবল, এন্টিম ন, পেট্রোল দস্ত। প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি 

পাইয়া।ছল। 

শিল্পের উন্নতব জন্য বিশেষ বশেষ শিল্পে জাতীয়কবণ (178610192- 

1158092) নীতি গ্রহণ কব হয। তামাক” লবণ, মাদক্ব্য এবং গোলাবাক্দ 

নিাণ ব্যাপাবে বাঞ্টেব একচেটিয়। আধিপতা স্থাপঙ হয়। ১৯৩৪ খ্রীস্টাবে 

সবকারী ও বেসবকাব' শিষ্পপ্রতিষ্ঠান স্তাপন, জল'বন্যুৎ উৎপাদন 
ও গনিজ দ্রব/|দিব উৎপাদন বুদ্দিব জন্য এ পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা 

গ্রহণ কব| হয়। বিভউন্ন দেশেব সহত বাঁণজা চুক্ত কধিয়া কামাল তুরক্ষের 

বহির্বা ণজ্েব উন্নতির চেষ্ট] করিয়াছিলেন । 

সবাঙ্গীণ উন্নতির ফলে তৃবক্ষেব নগরগুলব মায়তন বৃদ্ধি হয়। এঙ্গোরা 

(417501৪8% নগরীব৪ আয়তন বুদ্ধ গর এবং আতাতুর্ক ইহার নাম পরিবর্তন 

করিয়। “আক্কারা” (2170819) রাখেন। ইহ। তুরক্কের নূতন 

বাঁজধানীতে পগ্ণিত হয়। রেলপথ ছ্বার। সমুদ্রের সাথে ইহার 
ংযোগ স্থাপন করা হয়। এই শগর'র আধুনিকীকরণ এবং 

সৌন্দযবৃদ্ধির জন্য কামাল সবপ্রকার ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন। 

এইভাবে কামাল আতাতুর্ক প্রাচীন তুরস্কদেশের রাজনৈ তক এবং সমাজ ন্যবস্থায় 
এক আমুল পরিবর্তন আনিয়া/ছিলৈন। তুরস্কের জনজীবনে 

এক নব চেতন।র হ্থষ্টি হইয়া ছল। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার 

বৈপ্লবিক পরিব$নের ন্যায় কামালের সংস্কার নীতি কোন অংশে কম বৈপ্লবিক শয় 1% 

সংবক্ষণ নীতি 

জ'তীয়কবণ নীতি 

আক্কার। নূতন 

ঝাজধান" 

লেনিনেব লাখে তুলনা 

4788 00195 7699 00 1989 £908081 6080 [4601020+8 25 ০1065010, 10) [09918+ | 

স্ব 108510. 2009200800,5 €700:075 8509 2৭800160205 ১, 68০, 
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অনুষীলনী 
৩1. ভা০৪৮ দা: 6088. 98998 ০£ 0 [18৪6 ড় ০:1 75: ০? 1914-1918 ? 

( ১৯১৪-১৮ ব্ীষ্টানের বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি কি কি 1) 

(উত্তর-সংকেত 2 ১৪৩-_-৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। ) 

৩, 8 70180888109 19:051810708 01 009 ড6:8811199 19865 ০0£ 1919 8:00. 0:1610186 

01)6100, 

(১৯১৯ হ্বী্টাবের ভাস ই সন্ধির শর্তগুলি জালাচন] কারয়া সমালোঢন। কর।) 
(উত্তর-সংকেত £ ১৫০১৬ পৃষ্ঠ! দেখ । ) 

৭ 8. 10198008919 00119091610, 800 10501107801 60৩ 0166676206 028518 ০0£ 

11১9 19889 ০0 [৮৮1০০৪, 

(লীগ-অব-ন্যেশন্গের বিভিন্ন বিভাগের গঠন প্রণালী এবং কার্যাবলী আলোচনা! কর 1) 
(উত্তর সংকেত ১৬৩--১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ । ) 

৭.4. 70780598 0৮59 7087৮ 19185790105 79008] 4১5৪৮০0৮178 609 10009701895100, ০£ 

গড. - 

(তুরক্ষের আপুনিকীকরণে কামাল আতাতুর্কের ভূ'মক] সন্বদ্ধে আলোচন। কর ।) 

( উত্তর-সংকেত £ ১৬৬--১৭৭ পৃষ্ঠ! দেখ । ) 



রুশ-বিপ্লব এবং ইহার তান 
(55128 [9%01001607) _1(5 [707)901) 

সস পর ২৯ 
শর 

রয়োদশ অধ্যায় 

বিংশ শতীবীর এক ফুটাস্তকারী ঘটনা! ১৯১৭ শ্রীষ্টাৰের রশ-বিষ্লব ই ইহ। 
টি আকশ্মিক ঘটন! নয়। উনবিং* এভাব।র বিপ্লবী আন্দোলনগু লর ইহ| হইল 

পূর্ণাঙ্গ পরিণতি । ফরাসী ধিষ্নবের ন্তায় রশ্বিপ্লৰ কতকগুলি 
রশবিদখের নানাবিধ কারণের সমট্টিগত ফল। এই কীরণগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক, 
কারণ 

অর্থনৈতিক ও মানসিক দিকগুল এইভাবে ব্ণন। কর। 
যায়। 

ন্বৈরাচারী জারতন্ত্রের দুর্বলত।! খ্ীয় নিকোলাসের আমলে (১৮৯৪-১৯১৭) প্রকাশ 

পায়। কোন প্রতিনিধিসভ। ন। থাকার ফলে শাসক সম্প্রদায়ের সাথে জনসাধারণের 

কোন প্রীতির সম্পর্ক হিল ন|। কগৌন দমননীতির ফলে 

৮ ক ' জনমাধারণ দিনদিনই জাগশীসনের এতি তর হইয়। পড়িয!ছিল। 
দ্বিতীয় নিকোলাস কাপুরুষ € ভীরু দিভীয় নিকোলাস তাগার শী আলেকভান্দ্রার 

দ্বারা পরিচালিত হইতেন। আলেকজান্দ্। আবার ধর্মব।ভক রাস্পুটিন (7২899000)-এর 

প্রভাবাধীন ছিলেন। হীন চরিত্র রাসপুটিনের প্রভাব খাননকাষে প্রতিফলিত হয়। 
রাসপুটিনের স্থপা,রনে যোগ্য ব্যক্তিদেয রাষ্রের উচ্চপদে শ্যুভ্ কর! হয়, যাহার 
ফলে শাস্নবিভাগ দুখল হইয়। পড়ে । ফর।মীদেণের বুরবে। রাভাদের ন্বায় নিংকালাস 

আবার অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বাথের দিকে নক্ষ্য রাঁখয়। দেশ এানন করিতে থাকেন। 

এদ্দিকে ১৯০৫ শ্রীস্টাবে জাপানের নিকট রাশিরার পরাঁজয় হইলে শাসনসংস্কারের 

দাবতে এক বিপ্লব দেখ দেয়। দলে নিকোলান ডুমা (০08) নামে এক 

পাঁ"ামেণ্ট ব| জাতিয় সভ। ডাকিতে বাধ হন। কিন্কু গুথঘ শিশ্বসুক্ধ পর্যন্ত ডূমাতে 

রক্ষণশীল দলের প্রাধান্ত থাকায় নিকোলাসের পক্ষে দ্েরাচারা শাসন চালু 

রাখায় কোন অস্থ্বিধা হয় নাই। কিন্তু বিশ্বযুক চনাকাণীন জার সরকারের চরম 

অব্যবস্থ! এবং অকর্ধণ্যতার জন্য যুছ্ধের উপকরণেত্র অভাবে ব্ছ রুশ সৈন্য জামান 

সৈন্যদের হাতে পরাজিত এবং বন্দী হয়। সৈন্বদলে ঘোর অসন্তোষের ত্য হয়। 

»51917 86508 1109 & 0098৩ ৭25৫ 2009807039610919 19002088020 605. 8079818 01 

90 0109:--715950 706265801)95 370 ওদ 09001071089 3409091, 8186075 ০1 20117 4426 



রুশ বিপ্লব এবং ইহার প্রভাব ১৭৩ 

শৃহরে শ্রমিকর! ধর্মঘট করে। এই স্থযোগে পাণীমেন্টের বিরোধী দল 'সোশিয়াল 

ডিমোক্রেটিক পার্টি (9০০18] 1060000086০ 0৪৫) নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই- 

দলের একাংশ বলশেভিকরাঁই শেষ পর্যস্ত জারতন্ত্রেরে পতন ঘটাইয়। রাখিয়াতে- 

প্রজাতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ| করে। 

সামাজিক ক্ষেত্রেও রাশিয়! হিল একটি অনন্ধত দেশ । রাশিয়ার সমাজ ছিল দুইটি 

ভাগ্নে ধিভক্ত--অভিজাত শ্রেণী ও সা: সম্প্রদায় । যদিও ১৮৬১ প্রীস্টান্দে সাফ দের 
ভূমিদসিত্ব হইতে মুক্তি দেওয়! হয় তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত 
অধিকারে ভ্মি ভোগ করিবার অধিকাঁর দওয়া হয় নাই “মির” 

নামক বে গ্রাম্য সমিতির উপর জ.মব তত্বাবধানের ভার দেওয়। হয় তাহা অত্যাচারী 

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইঘাছিল। য।দও তৃতীয় ডূমার কার্যকাল (১৯০৭-১২ খ্ীষ্টা)-এর 
নধ্যে কৃৰকর1 জমির ব্যক্তগত মাঁণিকানি। লাভ করে কিন্তু তাহাতে কৃষকদের বিশেষ 

কিছুই লাভ হয় নাই। অনেক্ কৃষকই স্বাধানভাবে জমি চাঁষ করিতে সক্ষম হয় নাই। 
অনেকে জমি বিওয় করিয়। দিয়া,ইল। কৃষকদের অসস্তেধ দিনদিনই বুদি পায় । 

সামাজিক কারণ 

রা।শয়ার অর্থ নৈতিক সমন্ত। জনসাধারণকে বিপ্লবী করিয়। তুলিয়াছিল। একদিকে: 

কুষকদের দুরবস্থা। যেমন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইভেছিল, অন্যদিকে তেমন শ্রমিকদের 
অবস্থাও শোঁচনীয় হইয়। পড়িয়াছিল। রাশিয়ায় শল্প।বস্তারের 

সাথে সাথে ক্যাক্ট্লিরী প্রথার যাবতীয় অস্ু।বধ। অমিকদের ভোগ 
করিতে হইত । কোনপ্রক।র ধর্মঘট কর বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন কর। নিষিদ্ধ 

কর। হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৮ শ্রীস্টাবঝে রাশিয়াতে সোশ্টাল ডিমোক্রেটিক পার্ট 

(909০1%] 10217000:8610 7910) প্রতিষ্ঠার পর হইতে অমিকর। নিজেদের অধিকার 

সম্বন্ধে সচেতন ইইর| উঠে। ১৯০৫ গ্রীস্টাবে বিড্রোহ্রে সময় রাশিয়ার মজুর শ্রেণী 

ধর্মঘট করিয়। তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচন্ন দেঁয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু 

হইলে রাশিয়ার শ্রমিক সমাঁজ শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ হইয়। উঠিয়াছিল। 

অর্থ নৈতিক কারণ 

ফরাস বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকর। বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য 

করিয়াছিলেন সেইরূপ রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক গ্রস্ততিতে সাহায্য করিয়াছিলেন 

রাশিয়ার মনীধীরা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে টলস্টয়». 
ডষ্টয়েত।স্ক, গোকি, টুর্গেমিত, গোগল প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণ 

অকর্মণ্য স্বৈরাচারী জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দারুণ, 

সবার সৃষ্টি করেন। বাঁকুনিন (8953106) ও কাল মার্কস্ (8901 2৫আহ-এর, 

মানসিক কারণ 
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প্রবন্ধাদি পাঠের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে অত্যাচারী জারতন্ত্রের অবসানের 
আগ্রহ দেখা দেয়। ৃ 

এইতাবে উপরোক্ত কারণগুলির জন্য রুশ'বপ্নবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জনসাধারণের আধিক দুর্দশা বিপ্রবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়! দীড়ায়। 
জারের শাসনে রাখিয়! যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। 

পা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অগ্রশজ্জের অভাব, যাঁতীয়াতের অস্থ।বধার 

প্রতাক্ষ কারণ জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের অস্থবিধা এবং 

বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির জন্ত/ জার্মানীর সৈন্তবাহনীর হাঁতে রুশসৈম্যবাহিনীর 

শোচনীয় পরাজয় হইতে থাঁকে । ইহার ফলে দেশের সব্বত্র জারতন্ত্বের বিরুদ্ধে এক 

গভীর বিদ্বেষ স্থষ্টি হয় এবং বৈছেষ ক্রমে প্রকাশ্ত বিক্ষোভে পরিণত হইয়াছিল । 

১৯১৭ শ্রীস্টীবের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্োগ্রাড শহরে এক সাধারণ 

না রা ধর্মঘট ঘোষণ। করা হয় এবং ধর্মঘটই জারতন্ত্রেট পতন সুচনা 

শহরে ধর্মঘট করে | এই ধর্মঘট চলাকালীন শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে 

দাা শুরু হয়। এই দাক্গ| 'ও ধর্মঘট দমন করিবার জন্য জার সরকার 
পেট্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করেন। কিন্ত সেনাবাহিনী ধর্মঘটা শ্রমিকদের 

উপর গুলিবর্ণ না| করিয়। ধর্মঘটাদের সাথে হাত মিলায়। ৬? অবস্থায় নিকোলাস 

কোঁন কঠোর ব্যবস্থ। গ্রহণ বা শ্রমিকদের দা'ব মা.নয়া নেওয়। কোনটাই করিলেন 

না। ফলে সোশিয়াল ডিমোক্রেটিক দলের 'প্রচারকাষের ফলে বিপ্লব আন্দোলন আরও 

শক্তিশালী হয়। ১৯১৭ খ্রাস্টাঝের মার্চ মাসে বড় বড় শহরগুলিতে 

জনতার বিক্ষোভ এবং গ্রামাঞ্চলে কষক বিদ্রোহ শুরু হয়।. 

ডুমার সদশ্তরাঁও বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত জার্নানীর কাছে রাশিয়। 

যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে ইহ! আইন সভার অধিবেশনে ঘোষণ। করে। এই অবস্থায় 
নিকোলাস চতুর্থ ডূমারি অধিবেশন বন্ধ ক'রবার জন্য এবং ধর্মঘটা শ্রমিকদের কাজে 

যোগদান করিবার জন্য আদেশ দেন। এই আদেশই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। 
ডুমা জীরের আদেশ তে। মানিলই ন! উপরন্ত তাহারা জারভন্ত্রে 

রা রগ বিরুদ্ধে বিপ্লবকে পরিচালিত করিবার জন্য একটি সমিতি 
নিষুক্ত করে। ডুূমার বাহিরে শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রাতি- 

নিধিগণ .পেক্রোগ্রাডে “সোভিয়েট” (9০1৪0 নামে এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

১৯১৭ খ্রীস্টাবের মার্চ 
মাসে জন্তার বিক্ষে'ভ 
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করেন। ডূমার সমিতি এবং পেট্রোগ্রাভের সৌভিয়েট' একত্রিত হইয়া ১৪ই মার্চ 
১৯১৭ থ্রীস্টান্ে একটি অস্থায়ী সরকার (05158017591 00৮610017)6188) স্থাপন 

করে। এই অস্থায়ী সরকার শাসনকাধ পরিচালনা করিবার 

জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে যাহার মধ্যে ক্যাডেট, (০8563) 

বা উদারনীতিতে বিশ্বাসী দল সংখণগরিষ্ঠ ছিল । ১৫ই মার্চ নিকোলাস এই অস্থায়ী 

সরকারকে স্বীকার করেন এবং পদত্যাগ করেন। জাঁরতস্ত্রের 

পতনের সাথে সাথে রুশবিপ্লবের প্রথম পধীয় শেষ হয় । 

এই অস্থায়ী সরকারের প্রথম কাজ হইল উদ্দারনৈতিক সংস্কার করা । সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, সভা-সমিউতে যোগদানের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্িদান, 

শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার প্রভৃতি স্বীকার করা হইল। 
অস্থায়ী সরকার এবং ৃ 
পে্টোপ্রাড পো“ভ. কিন্তু এই সকল সংস্কার ঘোষণায় পেটোগ্রাড সোভিয়েট অন্ত 

দিতি মতের হয় নাই। সোভিয়েটের প্রততনিধির। চাহয়াছিল অর্থ নৈতিক 

সংস্কার । ভূমির মালিকানার আমুল সংক্কার করিয়৷ কৃষকদের 

জমি হস্তাস্তর কর! তাহাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্ত অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা ইহাতে 
সম্মত ছিল না । এই মতের পার্থক্যের ফলে রাশিয়ার বিপ্লবের গতির পরিবন হয় । 

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েটের শাখ। সমিতি 

রি গঠন করিয়া প্রচার কাধের দ্বারা শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার 

মধ্যে সোভিয়েটের করে। সামরিক বাহিনী ও নৌবা।ইনীর মধ্যে প্রচারের ফলে 
প্রভাব বিস্তার সৈনিকরা বিপ্লবী দলে যোগদান করে। অনেক সৈনিক 

সেনাপতিদের আঁদেশ অমান্যি ক.রয়। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে । শ্ামক এবং কৃষকদের মধ্যে 
মন্ত্রিসভার পরিবর্ে সোভিয়েটের প্রতি আন্গত্য দেখা যায় । 

এই অবস্থায় ১৯১৭ শ্রীস্টাবের জুন মাসে প্রায় সহন্র প্রতিনিধিদের নিয় পেট্রোগ্রাডে 

দিব্যা সো'ভয়েট কংগ্রেস ডাক। "হয়। এই কংগ্রেসে স্যোশাল 

কংগ্রেস (ছুৰ। ১৯১৭ রেভৃ'লশনারী পার্টি (509০181 [২৮০1009120 78:05) হইতে 

স্রষ্টা ) কুষক প্রতিনিধিগণ ন্তোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (9০০51 

[06700008610 78:05) হইতে শ্রমিক 'প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। স্যোশাল 

ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে দুইটি উপদল ছল, একটি হইল মেনশেতিক (41215217251) 
অপরটি হইল বলশেভিক (8০191+6%0) ৃ 

অস্থায়ী সরকারের সংস্কারনীতিতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নাই, ফলে সমগ্র দেশে এক 

ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেঁয়। অভিজাতশ্রেণীর সম্পত্তি লুঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধাক্ষেত্র হইতে 

গ্বন্থায়ী সরকার দ্বাপন 

নিকোলাসের পদত্যাগ 
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ঠৈন্তবাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হয়। এই স্থযোগে মেনশেভক দলের নেতা. 
কেরেন্,স্ক (৫6:০1850) শাসন ক্ষমতা হত্তগত করেন ৷ কেরেন্ক্কি 

মেনশেভিক দলের রি ২ নেতা কেরেনস্ষি *র্তক চাঁ(ইয়াছিলেন গণতীস্ত্রিক উপায়ে সংস্কারসাধন ৷ পররাই ক্ষেত্রে 
শাসন ক্ষমণ্ত। দখল . জার্মানীর সাথে যুদ্ধ চালাইয়। যাওয়াও ছিল তাহার নীতি। কিন্ত 

মেনশেভিকদের বিরোধী পক্ষ বলশেতিক দলের ন্তেবুন্দ লেনিন এবং উট্ষ্কি যুদ্ধ বন্ধ 
করিয়া! শাস্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। অভ্যন্তরীণ নীতিতে তাহার। প্রচলিত 

শাসন বাবস্থার আমৃন পরিবর্তন করিয়া প্রো।লট্যারিষেটদের শাসন প্রবর্তন করিতে 
চাহিয়াছিলেন ৷ কেরেন্স্কি কিছুকাল সাফল্যের সহত্ই বুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ শাসন 

পরিচালন। করিষ] চলিয়াছিলেন । কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বলশেভিকদের প্রচারকাধে 

জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখ। দে । মৃদ্ধক্ষেত্রে রু“ সৈন্যবাঁহনীও বিদ্রোহী হইয়। 
উঠে। ফলে জার্মীন সৈম্তবা হনী রুশ সীমান্তে আসিয়। উপস্থিত হয় এবং রিগা (185) 
নামক স্থানটি দখল করে। 

এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকর! “খাস্তি, জমি ও খান্ত' এই দাবি তুলিয়া জনসাধারণের 
মধ্যে কেরেনৃষ্ষি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার্কাধ করে। কেরেন্ষ্কি সরকারের সামাজিক 

এবং অর্থ নৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ৭ প্রাপবয়ক্কের ভোটাধিক।ব স্বাকার জনসাধারণকে 
* সন্ধষ্ট করিতে পারে নাই । লেনিন স্থইজাঁর. ঢাণ্ডের নিবাসন হইতে 

কেরেন্ক্ি সরকারের চারা ৫ পতন £ বলশেভিকদের এই সমস জা্নানীর সাহায্যে রাশিয়ার ফিরিয়। আসেন। তিনি 
শাদনক্ষমতা দখল পেট্রোগ্রাড নোঁভিয়েট এবং অন্যান আঁঞ্চলিক সোভিয়েটগুলি উপর 

বলখে।ভক দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন । কেরেন্ক্কি সরকাস প্রথমে বলশেভিকদের 

গ্রেপ্ধার করিয়। আন্দোলন দমন করিতে সাফল্য লাভ করিলে শেষ পধস্ত ব্যর্থ হন। . 

১৯১৭ গ্রীস্টাব্ের ৬ই ৪ ৭ই নভেম্বণ ব্লশেভিকরা সৈন্যবা/হর্নার সাহায্যে পেট্রোগ্রাড 

দখল করিয়। শানন ক্ষমতা হস্তগত করে। অস্থায়ী নরকাণের মান্তুভার সদস্যদের 

গ্রেপ্ধার করা হয়; কেবল কেরেন্ক্কি পলায়ন ক'রতে সমর্থ হন। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের 
দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হয় । 

লেনিনের নেতৃত্বে বল্শে।ভক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষিত হইয়াই রা।শয়ার সর্বাগীণ 

উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা কম্ধে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য 
লেনিনের নেতৃত্বে ও 
খলশেভিক সরকারের দুর করিবার ভন্য বলশেভিক সরকার জাম, মুলধন, শ্রম প্রভৃতিকে 
নডিস্পূতি. রাষ্্রা়ত করিয়। ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হয়। 

ব্যক্তিগত মালিকান! বলিম্বা কাহারও কিছু রহিল ন|। সম্পত্তিমান্রই 
জাতীয়করণ করা হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও করখান। . প্রভৃতির) 



রুশ বিপ্লব এবং ইহার প্রভীব ১৭৭ 

কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। পূর্ববর্তী রুশ 
কারার সরকারের সকন খণ বাতিল করিয়া দেওয়। হইল। প্রত্যেক 

ও ৫ ন ১ ৪ 
সমাজ স্থাপন হন রুশ নাগরিককে শ্রম করিয়। জী।বক1 উপাঁজন বাধ্যতামূলক কর 

হইল। দেশে ধ.নক এবং শ্র.মকের মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না । 

এইভাবে ব্য।ক্রগত সম্পত্তি রাষ্্ীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া এক শোষণমুক্ত শ্রেণীবিহীন 
সমাজের প্র.উষ্ঠা কর! হইল। 

এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থা! অবলম্বনের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হইয়াছিল তাহার! 
নূতন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। বিশেষত অভিজাত ব্যবসায়ী এবং 

বীর যাজক সম্প্রদায় এই প্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার 
বিদ্রোহ দমন আমূল পরিবর্তন স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন ন। | ইহাদের 

বিদ্রোহ বলশেভিক সরকার বলপূর্বক দূমন করে। ফরাসী বিপ্লবের 
সময় সন্ত্রস রাজত্বের ন্যায় বলশেতিক সরকার গ্রেপ্তার এবং প্রাণদণ্ড দিয়! এক “ভক্াবহ 

শাসন' প্র-উষ্ঠা ক'বয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় |নকোলাস এবং তাহার 
পরিবাএবর্গকে ও হত্য। কর| হয় ( ১৬ই জুলাই, ১৯১৮ )। | 

'পররাষ্টরক্ষেত্রে বলশেভিক সরকার শাস্তি স্থাপনের নী।ত গ্রহণ 'করে। যুদ্ধে শক্তি 
এবং সামর্থ্য নষ্ট ন। ক।রয়। অভ্যন্তরীণ উন্নতি ।বধানের জন্য খল্শে(ভিক সরকার জামানীর 

সহিত ব্রেস্ট লট.ভক্কের (81550716959) সন্ধ স্বাক্ষর করে (৩রা 
পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তি চেহারা রর স্বাপন- ব্রেস্টলিটভন্কের মার্চ, ১৯১৮ হরীস্টাব্ঘ )। এই সান্ধর শ৩ অন্গনারে বালটিক সাগরের 
সন্ধি তীরে সকল অঞ্চল এবং ইউকরেইন (0010:516) অঞ্চল রাশিয়। 

জার্জানিকে দিতে বাধা হইল | পিটার-দ-গ্রেটের আমল হইতে বাঁলটিক সাগরের তীরে 

রাশিয়| যে সকল স্থান অ।ধকার করিয়া।ছল তাহার সখ কছুই ছান্ডর| দতে বাধ্য হয়। 
য্দও এই মান্ধ বাশিয়ার পক্ষে অপমানজণক ছিল ।কন্ত অভ্যন্তরীণ শাস্তি' ও শৃঙ্খলা 

প্রাঙগ্ঠিত করিয়া! বলশেভিক সরকারকে স্থায়ী করবার জন্য এই সান্ধর প্রয়োজন ছিল। 
বৈদেএক যুদ্ধের অবসান করয়| খলণে ভক পরকার নজ্কামকাধে অধকতর মনোযোগ 

দিতে সন হয়| 

এদিকে বলশেভিক সরকারের দিপদ আ.সন থাহিমের রাষ্রগু'ল হইতে 

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকারের নীতি ছিল বিশ্বের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
স্থাপন করা । তাহাদের আস্তর্রাতিক প্রচারের ফলে ইওরোপী় রষ্ট্িবর্গের মধ্যে -এক 

দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। ইওরোপীয় দেশগুলিতে যুন্ধের ফলে তখন অর্থ নৈত্তিক 

ইওরোঁপ--১২ 
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দুর্দশা চলিতেছিল। এসব দেশের সরকার আঁশঙ্ক! কণ্য়াছিল ঘে রাশিয়ার বল্শেভিক 

বিপ্লব দেশে স্চম!ধারণকে প্রভাবিত কহিতে পারে। ফলে ইৎাণ্ড, ফ্রান্স 

এমন কি যুগ্ধবাষ্টি রাশিয়ার অভ্যন্তপরস্থ প্রতি আয়াশী দলের শক্তিবৃদ্ির জন্য গোপনে 

চেষ্ট/ করিতে 611%-1 এমপকি মাশিয়। সাঞকনণ কগিতেও তাহার। ঘধ। কগিল 

না। মিত্রপক্ষেব লেগ্বাহিনা মামানসক (আ08081), আর্কেপ্রল (10090661) 

এবং ভশ ভতেষ্টক (ড1891599091)- : প্রেত হয় । ফরামীর। অভেস। (06959) 

দখল, করে এ।ং ইতশতের দেএখা। শী বাড (92৮5) অঞ্চল আঞএঞমণ করে। 

কিন্থ ব:দেতিক মনকান উ্টফিন দ এচাণনায় লাশের সাগম্যে এহ আঞ্মণ 

বার্থ করে। নো নধ্যে প্রর্তি প্রন মেন খছেশা নান্রের আাথে সযোগও। 

ন। কগিতঠ পাবে দঞ চেক। (0) নাতে গু খু নশ বিভাগ সন্দেহভাজন 

বাক্তিদের গ্রেপার করে এধং পরব চাশাঃয়ে। সম্মুথে স্থাস্ন করিয়। দোষ 

সাব্যস্ত €হ0। 1৭০০ দাঁত কি, । 

বলশেভিক ফবন্ানেক পশ্চাতে হণশয়ার কৃষক আ্রমকের সমণন থাকায় এবং 

প্রবিপ্রবীদের মধ; এক্যের অভাব শেষ পধপ্ত দেশের বারে এখং অভঃস্তরে 

সকল অপ।চ1 ব্যর্থ কন্য়ি। দিশাঠিল ' সবশেষে ১৭২৭ -্টাবে হংসও, ফান্স 

এবং যুলাই্টী এজ শন্দ মৈম্ত গান 8০) অপলারণ ক পয়াঞছিল। ফনে রুশ 

বিপ্লব স্থায়া এ" সুদ ভিত্তিতে স্থা'পত হয়। ১৯২৩ তরীস্টাবে রাশিয়াকে একটি 

যুক্তরাষ্টে পরিণত করা হয় এব নঠন নাঁমকদণ ংয় 01010 0 9০৬166 

৩০০1৪]15 7২2100191155 (00. 9. 5. 1২.) 

বুশ বিপ্লবের গ্রভাব (0700780 01 (39 ,7588151) [16 016 08078) 2 

রাশিয়ার সাম্যবাদী 'বপ্নব পৃথিবী ধনতাঁম্রক লমাজের উপর এক প্রচণ্ড 

আঘাত ক রয়াছল বলা যার। [ধপ্লবের পর লেনিনের নেতৃতে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ 

উন্নয়ন অন্তান্ত দেশের সম্মুখে এক দৃষ্টাস্তস্বরূপ হইয়া! থাকে । পিপ্রবের ভয়ে ভীত হইয়। 

পশ্চিমের দেশগু,ল, যেমন ইংলগড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র শ্রামককল্যাণ আইন প্রণয়ন করে, 

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করে এবং ট্রেভ ইউনিয়নগুলকে আইনত 
গ্বীকার করিয়া লয় | 

লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ার নৃতন অর্থনৈতিক নীতি (টব চ:০0700010 

০1:05) এবং স্টালিনের আমলের তিনটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা পৃথিবীতে এক 
নূতন আঘর্শ স্থঙ্টি করিয়াছে। রাষ্দায়িত্বে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে কার্ধকরী 

ঈ 
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করার সুন্দর দৃষ্টাস্ত রাঁ'শয়। অন্তান্ত দেশের সম্মুখে তৃলিয়৷ ধরিয়াছে। ভারতের 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, আমে'বকার টেনেসি উপত্যক৷ উন্নয়ন পরিকল্পনা, তুরম্কের 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। প্রভৃ'ত রাশিয়ার পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সাফল্যের ঘারাই 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে । রাঁ,শয়ার ঘিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৮)-র ফলে 

অভাবনীয় শিল্পোন্নতি হয়। উহাতে রুশ প্র“তযোগিতার ভয়ে ভীত হইয়া আমেরিকা 

রাশিয়ার সহিত বা'ণজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হয় এবং বল্শেভিক সরকারকে 

'আনষ্টানিকভাবে স্বীকার কয় লয় । 

ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বলশেভিক সরকারের সমাজতাস্ত্রক নীতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে 

ভীত হইয়। রাশিয়ার বিপক্ষে রাষ্ট্র জোট গঠন করবার চেই। করে। অন্তান্দকে 
রা'শয়। নিজের নিরাপত্তার জন্য পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে নিয়! একটি সমাজতা'স্ত্রক 
শিবির গঠনের চে্টা করে । ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইওরোপে দুইটি ঠাণ্ডা লড়াই 
(০০1 ড/8:,-এর খি'বির গড়িয়। উঠে । 

অনুশীলনী 

(1) 70183998 6179 080898 01 006 [3019591807, 739ড010.6)02). 

(রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। 

(উত্তর সংকেত ১৭২-_১৭৪ পৃষ্ঠ। দেখ ।) 

(2) 70185593 605 ৪0101959080768 01 6109 13815285570 9059710109706 0১610 1761010 

( লেনিনের নেতৃত্বে বলশেডিক সর কারের কার্ধাবলী আলেচেন1 কর। 

4 উত্তর সংকেত ১৭৬--১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।) 



একনায়কনন্ত্র ও যৌথনিরাগত্তার ব্যর্থতা 
চতুদ শ অধ্যা় (01018607911) 210 চএ1া ৩ 01. 

€0119061%0 ০০০৪7165 ) 
৬, পপ প ৯ শ আপ ৯৯ ২ 

লোকান্নোর সন্ধি এবং প্যারিসের চুক্তি (1,008150 75415 8260 ৮৪০ 

01 ০৪118) 

ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবাঁর পর! ফ্রান্স এবং জার্মীনীর মধ্যে পরস্পর সন্দেহ 

বৃদ্ধি পায়। উহার উপশমের উদ্দেশ্তে ১৯২২-২৩ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে জার্ধানী ফ্রান্সের 
সহিত পরম্পর রাজ্যসীম। অপরিবর্তিত রাখার প্রতিশ্রুতি দানের, 

রঃ সক্ষির পরস্পর যুদ্ধনিরোধ চুক্তি সম্পাদনের এবং পরস্পর বিবাদে সাপিশী 

ব্যবস্থার জন্য আলাপ আ1লোচন। চালাইবাঁর প্রস্তাব করিয়। হুল । 

একাধিকবার জার্মান: এইপ্রকার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু ফ্রান্স এবিষয়ে কোন 

সাড়া দেয় নাই। ১৯২৫ থ্রীস্টাব্দে জার্ধানীর পররাষ্থিমন্ত্ী স্টরে লম্যান (300536702222) 
পুনরায় পারস্পরিক -নন্রাপত্ত। চুক্তির প্রশ্ন ফরামী নরকাঁরের নিকট উত্থাপন.করেন। 
এবার ইংলগু এবং ফ্রান্স উভয় দেশই জার্মনার প্রস্থাৰ বিবেচন। করিয়। দেখিতে 

আগ্রহ প্রকাশ করে। ফরাঁসী সরকারের ইচ্ছায় ইটালি ঃ বেলজিয়ম, চেকোশ্্োভাকিয়। 

এবং পোল্যাণ্ড এই বাষ্রগুলিকে এই বিব্য়ে আনোচনাকালে অংশ গ্রহণের জন্ত 

আমন্ত্রণ জানান হয়। ১৯২৫ খ্স্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্থইজাঁরল্যার্ডের- লোকানে। 

নাঁমক স্থানে উপরে উিখিত সাতটি দেশের গ্রতি.নগিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ৃ 
প্রথম খিশছ্ধের পর সবপ্রথম শোকানে। লম্মেলনেই বিজয়ী « বিজিত রা্গুলির 

£ধ্যে সমমর্ধীদূ! এবং মম-অধিকারের ভাব পরিলক্ষিত হয় । এই প রবঠিত মনো ভাঁবকেই 

এ,0০891050 99106 ব:1 হয়| এই সৌহ। দ্যমূনক আমা য়ায় 
বম্পর প্রতিশ্র ত রং ্ ্ হি তি জার্শানী, ফ্রান্স, ইংল ১ বেলভিয়াম ও ইটালী এক রম্পর 

(19515 ০1 11৩6591 প্রতিআতি চ.ক্তা (76205 01100581 00181765০) স্বাক্ষর 
(032:80 999) " ে 

সালিণী চুক্তি করে। ইহ ভিন্ন ভাঞ্মানীর সহত ফ্রান্স, চেকোষ্সোভা,কয়া, 
(4০৮০1585০ পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়মের পুথকভাবে মোট চারিটি সাঁলিসী 

টি চুক্তি (1010:90101210068055) স্বাক্ষ।রত হয়। ইহা ছাড় 

ফ্রান্সের সহিত পোল্যাণ্ডের এবং ফ্রান্সের সহিত চেকোঙ্লোভাকিয়ার পারস্পরিক 



এরুমায়কতন্ত্র ও যৌথনিরাপত্তার ব্যর্থতা ৯৮৯ 

| রী প্রতিষ্রতি সম্বলিত (0586065 ০৫ 308:87066), স্বাক্ষরিত হয়। 

৯ 5 এই সাতটি চক্তি মোট একত্রে. “লোকার্নো চুক্তিসমূহ' বা 
ব5 ১১29৪ ০6, [.002190 "01:686165 নামে পরি চত |. 
(50810 099 চু ও বে উপরে উল্লিগিত চন্ভিগু নর মধ্যে সবচেয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
জার্মানী, ফ্রান্স,*ইংলগ্ড বেলজিয়াম ৭ ইটানার মধ্যে পারম্পরিক প্রতিজ্তি চুক্তি? । 

এই চুক্তির শশাদনারে ম্বাক্ষরকারী দেশগুলি ভাগই সন্ধির 

ভি নতি। শ€ান্রসারে পরস্পর রাজামীম| [ঘাহাঁতে অপরিবতিত থাকে সেজন্য 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ইহ! ছাড়া ফ্রান্স, জাঞ্জানী ও বেল'জয়াম 

কেবলমাত্র (১) দেশরক্ষ|» (২) লী'গ-মব-প্তেশনম্-এর আদেশ। পালন এবং (৩) রাইন 

অঞ্চ: [নন বেসামরিকীকরণের (৫610116911590101) ) ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলে পরম্পর যুছে 

প্রবন্ত ংইতে পারিবে এই প্রতিশত দান করে। এই সকল পরস্পর প্রতিশ্রুত 

দেশগ্শির এধ্যে কোনটি য.দ' অন্যায়ভাবে-আক্রান্ত হয় তাঁহা হইলে অপরাপর স্বাক্ষরকারী 

দেশ ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে বাঁধ্য থাকিবে । কোন ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে 
কিন। সেবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে লীগ কডিন্সিলের মত চাঁওয়। হইবে। এই চুক্তি 
অশ্রগারে জার্মানীকে লগ-অব-ন্যেশন্নের সস্ততুক্ত করা হয় এবং জার্মানী লীগের 
সংস্যতক্ত হওয়ার সাথে সাথে লোকার্নে। চক্তি কার্করী হুইবে স্থির হয়। 

জার্মানীর বেল জয়াম, ফ্রান্সি, পোল্্যাণড ও চেকোষ্জেভা কয়ার সাথে যে সালিসী 

চূ্ত (47010500 [59059) স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তিগুলির শতান্গসারে ঠিক হয় 

যে এইসকল দেশ যদি পরম্পরেব বিবাদ কূটনৈতিক উপায়ে 
মীমাংসা করিতে সমর্গ ন। হয় তাহা হইলে সে বিবাদ কোন 

স।নিশীনভ। অথবা! আস্তজ।তিক িচাঁালয়ে মীমাংসার ভন্য উপস্থাপিত করতে হইবে। 

এইংচু ভর শর্ত অবশ্য লৌঁকার্নে। টুক্তির পুথেকার বিবাদগু'লর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 

হইবে ন।। ফলে পোল্যাণ্ডের করিভোর (0115) 0017:001 ) সম্বন্ধীয় বিবাদ এই 

চুক্তি আওতায় পড়ে নাই 

ফ্রান্স, পোল্য।গড এবং চেকোঙ্লোভাকয়ার মাধ্যমে প্রতিশ্রতি চু:ক্ত স্বাক্ষরিত হয়। 
উহার শঠানুসারে ঠিক হয় যে লোকানে৷ চুক্তি ভঙ্গকারী কোন . 

ঠা চুরির দেশ ছারা ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড অথবা চেকোষ্ে'ভাকিয়৷ যদি 
আত্রাস্ত হয় তাহা হইলে ্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরের 

সাহায্যে অগ্রসর হইবে । | 

1017 চুক্তির শতাদি 



১৮২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

লোকার্নে৷ চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবধুগের 
সুচন| করিয়াছিল বল! যাইতে পারে ।% পরাজিত জার্ধানীকে বিজয়ী শ:ক্তবর্গের সমপর্যায়ে 

স্থাপন করয়া এবং ফরাসী নিরাঁপত! সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা করিয়া 

০০০ লৌকার্নো চুক্তি শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছল। ইহা! ভিন্ন 

ভার্দাই-এর শাস্ত চুক্তির কঠোরতা হাম করিয়া এবং ১৯২৩ শ্রীস্টাবে 

(1২01) অঞ্চল দখলের ফলে জার্মান জা(তির মনে যে তিক্ততার স্যি হইয়াছিল 
লোকার্নো চুক্তি তাহা! বহলপরিমাণে হাঁস করিয়া'ছল। লোকার্দো চু'ক্তর সপক্ষে ইহাও 
বল! যাইতে পারে ঘে, ফ্রান্স যেমন রাইন'অঞ্চলের উপর রক্ষণাবেক্ষণের দাঁ।ব ত্যাগ 

করিয়াছিল তেমন জার্মানী ও? আলসেস্-লোরেনের উপর অধিকার ত্যাগ ক.রয়া ছিল । 

কিন্ত লোকার্নো চুক্তি বা সৌহার্দ্যমূলক। আবহাওয়া বাস্তবে ভাবস্যতে শাস্ত স্থাপিত 
করিতে পারে নাই । ফ্রান্দের প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্শেন'এর (015776০921)) মতে 
লোঁকানো চু'ক্ত পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির এক দুর্বল ব্যবস্থামাত্র ছিল। ইহাঁও বল! যায় 
যে লোর্কানো চুক্তি লীগ চু.ক্রপত্রের (12989 (058199120) দুর্বলতা! প্রমাণ ক।রয়াছিল। 

লীগ চু(ক্তপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের ।বরদ্ধে পরস্পর সাহাধ্যদানের প্রতিশ্রাত 

থাক সত্বেও লোকা্নে। চুক্তিতে পুনরায় পরস্পর সাহায্য সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছিল। ফলে লীগ চুক্তিপত্র বর্তমান থাক। সত্বেও পারম্প'রক পামরিক সাহায্য 
সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর না করিলে কোন রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সাহায্য দানে বাধ্য নহে 
এই ধারণ। লোকার্নো চুক্তি হইতে: উদ্ভূত হইয়া(ছল। দশ বৎসর পর জার্মানী যখন 
তার্সাই স্থির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়। নিজ শত” বৃদ্ধি করিয়া'ছল তখন ইওরোপীয় 
রাষট্রবর্গ এ ধারণার বশবর্তী হইয়া জার্মানীর বিরোঁধত| করে নাই। তবে ইহা বলা 
যায় যে লোকানে৷ চুক্তি পরাজিত জার্মানীকে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের. সমমর্ধাদায় 

স্থাপন করে, ফলে জার্মানীর যে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল তাহা বহু পরিমাণে দুরীভূত:হয়। 

লোকাণে। চুক্তির পর পাস্তিপ্রয়াদের অপর প্রচেষ্টা হইল কেলগংব্রিয়াণ্ড চুক্তি 'ঝ 
প্যারিসের চুক্তি (8:5110956-3117170 7১৪০৮ 0 09০6 0 08119) | ১৯২৭ শ্রীষ্টাবের 

এপ্রিল মাসে ফ্রান্দের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াণ্ড আমেরিকার সহিত একটি যুদ্ব-নিরোধ চুক্তি 

কগয 1১9 ন,9980 8501819922591)08 আ9:5 আঃ0917 19119 95 01990888019 0£ ৬ 26৬ 378 

5) ০10. 101960175১---0-800688700, ০00৩ ভা ০৮10. 81009 19195 2 82. 

11306 109102597 8159 [99069 1001 6185 8818৮ 01 1.098100 জাত 89৮08] €006906958 ৮ 

1998০8০+ 1581089970 5১ 82, 



একনায়কতঞ্জ ও যৌথানরাপত্ার ব্যর্থতা | ১৮৩ 

স্বাক্ষর করার গ্রস্তাৰ করেন। কয়েক মাস আলাপ আলোচনার পর ' আমেরিকা 

নিনযানদ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব (920:68:5 ০৫ 3086) প্রস্তাব করেন থে 
পটভূমিকা যু-নিরোধ শুধু মাত্র ফ্রান্স এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত 

না হইয়! অন্তান্য রাষ্ট্রর্গের সহিত যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হওয়া 
উচিত। অপরাপর রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ কর। কঠিন হইস না। তাহার কারণ 

লীগ-অব-ন্যেশনসের সদস্য রাষ্্রগুলি পূর্বেই যুদ্ধ-নিরোৌধ সম্পর্কে প্রতিশ্রত ছিল। 
এইভাবে ১৯২৮ শ্রীস্টান্দের ২৭শে জাগস্ট পনেরটি বারের প্রতিনিধিদের মধ্যে 

কেনগণবিয়াণ্ড চুক্তি ব| প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চারি বৎসরের মধ্যে 
স্বাক্ষরকাঁরীর সংখ্য। ৬২তে দীড়াইয়াছিল 1% যে সকল রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে তাহাদের মধ্যে 

প্রধান রাষ্্রগুলি ছিল যুভদবাষ্্, ইংণগ ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান, বেলজিয়াম 

পোল্যাণ্ড চেকোপ্রোভাকিয়। এবং ভারতব্ধ | 

কেলগ.ব্রিরাও চুক্তির প্রথম শত (48160016 [) বল। হয়, স্বাক্ষরকারী দেঁশসমূহ 

আন্তজীতিক সমস্য। সমাধানে ব| আতন্তরী।ঙক সম্পর্ক নির্ধারণে 
কেলগ -ব্রিম্বাওড চুতির র্ 
শ্গুলি যুদ্ধ অত্যন্ত দ্বণ্য পন্থ। বলয় মনে করে এবং প্রত্যেকে 

পরস্পর সম্পর্ক নর্ধারণে যুদ্ধ পরিত্যাগে ব্বীকৃত হয় । 

ঘিতীষ্ব শত (4১00016 []) বল] হয়, স্বাক্ষণকাপী রাষ্মমূং সবগ্রকার বিবাদ 

মীমাংসায় শাস্তিপুণ নতি অনুসরণ কনিবে। 

আস্তর্জাতিক চুর্জিপতগুলির মধ্যে কেলগ-্রয়াগ চুক্তি সংক্ষিপ চুক্তিগুলির মধ্যে 

অন্যতম ।ঞ% এই চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহ সহকারে গ্রহণ ক:রয়াছিল সত্য কিন্তু ইহ। 
দ্বার ভবিস্ুতে যুদ্ধের পথ বন্ধ হইয়াছিল খলা চগে ন|। প্রথমত, যদিও এই চুক্তি 
যুদ্ধ-নিরোঁধ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু নিজ দেশ পক্ষ। করার জন্য যুদ্ধঃ পুৰ স্বাক্ষরিত 
চূ.ক্ত-প্রন্থত দাঁ।যুত্ব পালনের জন্য ঘুদ্ধ এখং লীগ কতেনেপ্টের শতাঁনুষায়ী যুদ্ধ প্রতৃতি 

মল [ুচে 0150 19208 হস 0006 [০০৯00 198৮৬ 8৪ 46৪০290৮159 ০০৪), 01 606 ড678881155 

নু95% ৬ 9£ 88৪ 00592080৮16 97000188890 009 519৬ ৮3৪৮ 0109 7 629821168 

[798], 01985 9068790 09 91597 97626610591068*** 19060. 1011)931718 10:05*,.০,090 
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১৮৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

নিষিদ্ধ কর! হয় নাই। অতএব কেলগ.-বিয়াও চুক্তি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ 

4 নাই, কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধই এই চুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ 
সরালে করা হইয়া॥ছল। এই চুক্তির আরেকটি ক্রুটি ছিল এই যে, ইহার 

শঙাঁদি কিভাবে কাধকরী করা হইবে সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাতে 
কিহ্ ধল| হয় শাই। এই চুংক্ততে ্বাক্ষরকারা দেশগুলি আশ! করিয়াছিল যে জনমতের 
চাপে আক্রমণকারী দেশ আক্রমণাত্মক কার্য হইতে বিরত থাকিবে। 1কন্তু ১৯৩১ 
খাস্টান্দে চীন-দ্রাপান বিবাঁদকালে একথ| বুঝিতে পার! গিয়াছিল ষে, কেলগ:ব্রিয়াও 

চুক্তিতে আক্রমণকাঁরী দেশের শান্ত বিধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা থাঁক। প্রয়োজিন 1ছল। 
এই ঢুক্ত স্বাক্ষরিত হইবাঁর পর অঘোধিত যুদ্ধ (002005019:50 ৮৮৪) অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক 

ভাবে যুদ্ধ ঘোষণ। ন| ক রয়। যুদ্ধ আরস্ত করিবার নীতি অনুম্থত হইতে থাকে ।* 
নিরশ্্রীকরণ ()15810008016771) 2 

প্রথম 'বশযুদ্ধের পূর্বে ই ওরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দেখ! দেয়, ফলে 
অত্শস্ত্র নির্মাণের প্রাঠিযোগিত। শুরু হয়। যাহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

রর অতএব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসান হইলে ভাবস্ততে যেন যুদ্ধ সৃষ্টি না 
নিরস্্রীকরণ সম্পর্কে হয় নেই উদ্দেশে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গ ভারাই সন্ধির পঞ্চম অংশে 

উল্লেখ (98:6৬ ০ 0০ 68111651650) জাধানীর কঠোর 

নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্েরেই অস্ত্রশস্ত্র হাসের 
প্রয়োজনীয়ত! উল্লেখ করে । ইহা ব্যতীত প্রেসিডেন্ট উইলসনের 

লীগ-অব-লেশলসের শু মাধামে (নরনত্রীকরখ যে চৌদ্দ দফা শঙ্ের উপর ভিত্তি করিয়৷ লীগ চুক্তিপত্র 
সমস্তা। সমাধানে চেষ্টা (0০$691%0 স্বাক্ষিরিত হইয়াছিল উহার চতুর্থ শতে অভ্যন্তরীণ 

নিরাপত্তার সহ্তি সামগ্স্য রক্ষা করিয়া! প্রত্যেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়! ন্যনতম 
পরিমাণে আনিতে হইবে একথ| বল! হইয়াছিল । লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শে এই নীতি 
গৃহীত হয় এবং নবম শর্তে বল! হর যে একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের ব্পারিশ অনুযায়ী 
লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইবে । 

%৫()09 01 0159 6019£ 69908 0? 0176 9551190১8০৮ ৮88 0008 810199178009 01 09090115760 
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একনায়কতন্ত্র ও যৌথনিরাপত্তার ব্যর্থতা ১৮৫ 

১৯২১ দ্রীষ্টার্ধে লীগ কাউন্সিল অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে কমান হইবে তাহা 'নর্ধারিত 

করিবার জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত করে । এই কমিশন পারস্পরিক সাহায্যমূলক একটি 
রিরিজো সন্ধর খসড়। (0846 এতে 06 70005] 455156218০হ) তৈয়া।র 

পঞ্চম অধিবেশনে. করে। এই কমিশন লীগ কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করে যে 

তত সম্পকে জাতীয় নিরাঁপত্ত৷ বজায় রাখিয়! গ্রত্যেক রাষ্ট্র কত ধিমান, অস্ত্রশস্ত্র 

রাঁথিবে তাহা নীগ কাউন্সিল নির্ধারিত করিবে। কিন্ত এই 

ক'মশনের নিরত্বীকরণের প্রস্তাব যখন লীগ কাউ,ন্সলের সভ্যর্দের মধ্যে প্রচার কর৷ হয় 

তখন উহ! অস্পষ্ট বলিয়। সভ্যরা মতাঁমত প্রকাশ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লীগের 

সাধারণ মভার পঞ্চম অধিবেশনে (ছা. £55209015 ০ 07০ 1,88০) নির্রস্বীকরণ 

মির! আলোচন! হয় কিন্ত কিভীবে ইহ। কাধকরী কর! হইবে সে বিষয়ে কোন সিঙ্বান্তে 

আস। যায় ন। | 

১৯২৫ খ্রীম্টীব্ে জেনেভাতে (3617658) লীগের নাধারণ সভার ষষ্ট অধিবেশনে 

নিরপ্ত্রীকরণ কিভাবে কাধকরা কর। যাঁয় এ ধিষয়ে আলোচন। হয়। ১৯২০ প্রীস্টার্ধ 

হইতে এ পযন্ত বাস্তবে নিরত্্ীকরণ সক্বন্ধে কোন কিছুই কর। হয় 
লীগের সাধারণ সভার রি ৪ 
যঠ অধিবেশনে নাই। এজন্য লীগের ধষ্ঠ সাধারণ সভা। লীগ কাঁউন্সিলেদ নিকট 

ক পম্পর্কে আবেদন করে যেন নিরস্বীকরণ কিভাবে কার্ধকরী করা যায় 

সেজন্য রাষ্ট্রবর্গের এক অধিবেশন শীগ্র ডাকা হয়। মেই অগ্মসারে 

লীগ কাঁউন্সসের উদ্যোগে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নিরস্বীকরণের প্রস্তুতির একটি কমিশনের 

,(0100815605 00200158100) 000 10920091061) অংধবেশন জেনেভাছে ডাকা 

হয়। এই কমিশনের অধিবেশন শুরু হইলে ইংলগু ও ফরাদী সরকারের পক্ষ হইতে 

এই কমিশনের আলোচনার জন্য পৃথক পৃথক খনড। উত্থাপন কর| হয় । উপস্থিত 

সদশ্তদের আলাপ আলোচনায় মতানৈক্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়! উঠে যে নিরশ্বীকরণের 

মৃল প্রশ্নটি এডাইয়া সকলে পাপম্প.বক বিদ্বেষ, ভ।তি এবং অহমিকার দ্বার 'প্রভাবিত 
হইম। পড়ে। প্রস্থ তি কমিশন (0১081860105 (50101015103) তিনটি জটিল সমস্যার 

সম্মুখীন হয়। প্রথমত, স্থলবাহিনী হ্রাস করার ব্যাপারে সকলে একমত হইলেও 

রন প্রকৃত সৈনিক বলিতে কাহাদের বুঝাইবে সে বিষয়ে মতানৈক্য 

(21929:56০75 দেখ। দেয়। ফ্রান্স এবং অন্যান্য যে কল দেশে বাধ্যতামূণকভাবে 

7095050152092 সামরিক বাহিনীতে যোগদানের রীতি বর্তমান ছিল মেই. সকল 

দেশ “সৈনিক' সংখ্যার হিসাব হইতে যাহারা সামরিক পিক্ষাপ্রাপ্ত কিন্ত স্থায়ী সৈনিকের 



১৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

কাজ করে ন৷ ভাহাদিশগকে বাদ [দিতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে ইংলগু, জার্নানী, যুক্তরাষ্ট্র 

প্রভৃতি দেশ সৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে ইগাদের অন্তভূক্তি করিতে চাহিয়াছিল। 

ছিতীয়ত, নৌবাধিনী সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে ইংলও .এবং যুক্তরাষ্ট্র গ্রত্যেক দেশের 

নৌবাহনীর বহন ক্ষমতা কত টন (7০?) হইবে ভাহা সীমাবদ্ধ করিতে চাহিল। ইহা 
ছাড়াও তাহার! বিভিন্ন শ্রেণীর জানের পৃথকভাবে কুন ক্ষমত। নির্ধারণের পক্ষে ছিল। 

কিন্তু ফ্রান্স এবং ইচীল' প্রত্যেক দেশের জন্য দৌঁশ হশর জগ্ত মির্ধারিত মোট টন- 
এর প।রমাণ ঠিক রাখিয়। যে কোন শেণীর জাহাজের জন্য কোন বাঁধাধা বহন ক্ষমতা 
স্থিনন! করার পক্ষপাতী ছিল। তৃ৬।য়ত, বি:ভন্ম দেশগু ল নিরস্ট্ীকরণ সঠিকভাৰে 

পালন করিতেছে কিনা তাহা প দদর্শন ক.রবার জন্য ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন 

স্থা স্থাপনের পক্ষপাঙ। ছি কিছ অগ্াণ্ত দেশ কোনএঃকাস পরিদর্শন সংস্থ। স্থাপনের 

পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা €ত্েক দেশের সউভার উপরই নিরপ্্টকণের দায়িত্ব 
ছাড়িয়! দিতে চাহিয়াছিল । বা:| হউক দে একল ব্যিয়ে সদ্যগণ ফোটামুঁটি একমত 

হইতে পা'রয়াছিল 2েগু।৭ এক. নাদিলে টিশিবছ করিন। গুস্তাতি ক মশন (127901৮0 

(00000153103) তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন কনে (১৯২৭ বজ্টাদ )। 

১৯২৯ খ্রীষ্টানে প্রস্ত।ত কমিএনে- পুনরায় দিত য় আপিবেশন বাস । বিভিন্ন দেশের 

মধ্যে যে সকল বিষয়ে হের গাঁক। টিন সেগুছিত কেনি মর্জন প্হে ব্যবস্থা গ্রহণ 

কা যাঁর কিছ ভৎ!ই ছল কমদিকনির উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ 

উহা সাধনে; জন্তু ১৭৩০ শ্রীয্টাবের আান্য়াদী হাসে লগ্নে একটি 

চি সে চৌণাহিত নংঞনস্ত কনদাছেন্স (5%৪] 00176161106) আহ্বা 

কর] হয়। ইংলঙ, আঁমেরিক।, ভাঁপান, ফ্রান্স ও ইটালী এই পাচটি রা এই 

কনফারেন্সে মমবেত হয় । ফ্রান্স « ইটাদী এই সম্মেলনে গৃহীত এতাদি স্বাক্ষর করিত্তে 

অসম্মত হইলে ইংলণ্, জামেরিক] € জাপান কর্তৃক উহার শঠাদি গ্রহণ কর। সত্বেও 

চুক্তিটি কার্ধকরী হয় ন|। এই অবস্থায় প্রস্ততি কমিশন ১৯৩০ গ্রস্টানের ডিসেম্বর মাসে 
নিরস্ত্বীকরথ কনফারেন্সে আলোচনার জগ্য একটি দলিলের খসডড। (10186 00105610010) 

প্রস্তুত করে। কিন্তু এই খসড়ার কোন সববাদিসম্মত নীতি উদ্ভাবন 
নিরস্ত্রীকরথ সম্মেলনের 
প্রথম অধিবেশন কর! সম্ভব হয় নাই। 

€ ১৯৩, ব্রীস্ান্ব ) প্রস্তুতি কমিএনের অকৃভকাধতা সত্বেও লীগ কাউন্সিল ১৯৩২ 

গ্রস্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে ভেনেভ। (6765৪) শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিরন্ত্রীকরণ। 

সম্মেলন (01981000800) 00101682006) আহবান করে। 



একনায়কতন্ত্র ও যৌখনিরাপত্তার ব্যর্থতা ১৮৯ 

১৯৩২ শ্রীষ্টাবের ২রা! ফেব্রুয়ারী জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুর" 

হয়! মোট ৬১টি দেশের প্রতিনিধি এই সন্মেলনে উপাস্থৃত হইয়াছিলেন এবং এই: 
সন্মেসনের মতাঁপ,উ হইয়া ছলেন ইংলগ্ডের পররাষ্ট্র সচব আর্থার হেগারসন। প্রস্ততি 

কমিশন কর্তৃক গৃহীত চু'ক্তর খসড়া এই নিরম্ত্রীকরণ সম্মেলনে স্থাপন করা হয়। এই 
দলিলে কি পদ্ধতিতে অস্্শস্ত হ্রাস কর! হইবে তাহার উল্লেখ ছিল। কিন্ত অস্ত্রশস্ত্র হাঁস, 
করার পদ্ধতি কিভাবে কার্ধকরী করা হইবে বা অস্ত্রশস্ত্র হাম করার প্রমাণের কোন 
উল্লেখ ছিল না ।&% তবে এই খসড়া চু.ক্ততে পদা,তক সৈন্য, নৌবাহিনী এবং বিমান 
পাখিনী ত্রাম করিবার এবং একটি স্থায়ী [নরশ্করণ কমিশন গঠন কারবার 

উল্লেখ হিল। 

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু হইবামাত্র ফ্রান্সের প্রতিনি'ধ কর্তৃক উখাপিত ফ্রান্দের 
1নরাপত্ত| প্রশ্নের সাথে জার্মানীর প্রতিনধি কক ফ্রান্সের সনপরিমাঁণ সাঁমরিক 

সাজ-সরঞ্জাম রাখবার দাখি উঠিলে স্যস্তবর্গের মধ্যে বাঁদাঁঁখাদ আরম্ভ হয়। ফ্রান্সের 

প্রতনিধি জার্মানীর ভাব্য আক্রমণের [বরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুত না পাইন 
নিজের সৈন্তসংখ্য। হান করিতে রাজী হন নাই। এজন্য ফ্রান্সের এ্র“ভ নধি লীগ-অব- 

নেশন্সের আদেশাধ.ন পদাঠিক, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠনের দাবি উখাপন করেন। 

অপর,দঁকে জার্মানী ফ্রান্সের মমপরিমাঁণ সাম'রক শক্তি রাখবার দাখি জানায় । এইভাবে 
ফরাসী-জার্ধান বিরো,ধত। ।নরস্ত্রীকরণে; ব্যথ তাঁর সুচনা! করে । 

ফরাদী-জার্মান বিরোধ ।ভন্ন এই লম্মেমনে আরও নানাগ্রকার জটিলতা দেখা দেয়। 
ইংলগডের প্র.ত'নধ শ্যার জন সাইমন কোন কোন ।বশেষ 1বিশ্ষে সামরিক সরঞ্কাম-_যেমন 
বিখাল আকৃতির কামান, ট্যান্ক, ডুবোজাহাঁজ, বোমারু বিমান, ।বিধাক্ত গ্যাস প্রভৃতি 
বাক্রমণাত্মক অন্ত্ণস্ত্র সম্পূর্ণ নি।যদ্ধ করার দাবি উত্থান করেন। ইংলগ্ের গ্র.ত'নধির 
এই প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রাতনি'ধগণ কর্তৃক সমধিত হয়। অতঃপর এই প্রস্তাব 
ধিবেচনা করবার জন্য তিনটি কমিশনের নিকট 'স্থাপন করা হয়। তাঁহাদের সুপারিশ. 
লইয়। আলোচনার সময় কোন্ অস্্ব আত্মরক্ষামূলক এবং কোন্ অস্ত্র আক্রমণাত্মক ইহা, 
লইয়! বিতর্ক'স্থষ্টি হয়। অনেক প্রতিনিধির মতে ট্যাঞ্চ আক্রমণাত্মক অস্ত্র কিন্ত করাঁসী 
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১৮৮ আধুনিক ইওরোঁপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

প্রতিনিধির মতে কেবলমাত্র ৭” টন-এর উপর ট্যাঙ্ক ভিন্ন আর সব কিছুই আত্মরক্ষামূলক 
অগ্ত্শস্ত। বিশাল আকুতির ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কোন প্রকার অস্ত নিষিদ্ধ করা ফ্রান্সের 

ইচ্ছা ছিল ন!। অপর দিকে জার্গান প্রতিনি ধ যুক্ত. দেখান্ ঘে, ভাাই শাস্তিচুক্তি 

কর্তৃক নিধন নক অপ্নশগ্থই আক্ররণায্ক। শুধু বিষান্চ গ্যাস সম্পর্কে কোন দ্বিমত 
দেখা যায় নাই এবং উহ। নি ধন্ধ কর] প্রয়োজন বলিয়া পকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু 

বিষাক্ত গ্যাস উত্পাদন বন্ধ করবার কোন নীতি ঘন্মেনন কর্তক গৃহীত হইতে পারে নাই। 

যাহ! হউক, ২খে জুলাই ( ১৯৩২ গস্টাবৰ) শিরখ্ীকরণ সন্মেমনেত সম্মুখে তিনটি 

ক'মশন একটি সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব স্থাপন করিতে নর্থ :ঘ। তাঁচাতে বল হয়, 

বৃহ্দীকৃতির ট্যাঙ্ক-ব্যবহাঁর কর। চশিবে না, 'বমান হইতে বোদ। নিক্ষেপ করা চলিবে 

ন।, বিষাক্ত গ্যাস যুন্াস্ত্র হিসাবে ব্যবহার কর! হইবে না» প্রত্যেক দেশের বিমান সংখ্যা 
নির্দিষ্ট কর। হইবে এবং বেসামরিক বিমান চলাচন ৪ আন্তজ্'তিকভাবে নিযান্ত্রত হইবে। 

€মোট ৪১টি দেশ এই প্রন্তাব সমর্থন করে, রাশির! ও জার্গানী উতর বিরোধত। করে 

এনং ইটালী সহ আটটি দেশের গ্রত নবি নরপেক্ষ থাকে । জাঞ্জানীর প্রাতনিধ জোর 

দয়। বলেন ষে ভার্সাই ঢু.ন্ত অন্ভসারে জার্মানীর অগ্রশদ্ দান যে পথায়ে আনা হইয়াছে 
বাগান দেশকে ও অস্ত্রশপ্ হাস ক রয়। নে পায়ে আনতে হইবে, নতুব। জার্যান।কে 

পুনরায় অপ্বশশ্ন বাডাইবার অপিকার টিতে £ইবে। এইভাবে 
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের 
দ্বিতীয় অধিবেশন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই কোন নর্বসম্মত সদ্ধান্ত গ্রহণ কর! সম্ভব 

হইল না । কলে কিছৃকালেস জন্তা নিন করণ সম্মেলনের অ.ধবেশন 

মুলতুবী রাখ! হয়। অক্টোবর মালে (দিতীয় অধিবেশন শু” হইলে জার্ীন প্রতনিধি এই 
সম্মেলনে যোগ দেন দাই । ফলে ১৯৩২ 'ত্রীষ্টাবে ডমেদর মাপে ইতলগ্, ফ্রান্স ও 

ইটাঁসী জার্জানীর সম-অ কার ম্বীক!র করিয়| এইতে বাঁপা হয় । এই ম্বীকাতিতে অবশ্ঠ 

বল। হয় যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহত সাংপ্তস্য লক্ষ। করিয়াই জার্ধীনী সমান 

অধকার ভোগ করিতে পারবে । এই ঘোষণার পর জার্জান প্রতনিধি পুনরায় 
শিরপ্ব'করণ সম্মেলনে যোগ দেন । এইভাবে নিরস্্ীকদণ সম্মেমনের প্রথম বত্সর সাকল্য 

লাছের সীমা মুত আশার মধ্যে খে হয় 1% 

পর বৎসর ১৯৩৩ শ্রীস্টাবের জানুয়ারী মানের শেষে নিপ্বকরণ সম্মেলনের তৃতীয় 
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একনায়কতন্ত্র ও যৌথনিরাপত্তার ব্যর্থতা ১৮৯, 

অধিবেশন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ফরাসী-জাঙধান বিরো,ধতা চরম তিজ্ততাঁয় পারণত 

হইযাছিল। এই অবস্থায় ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে 
রন ম্যাকভোনান্ড (2910995 %1৪০019917) জেন্ভোতে আসিয়া, 

নিরস্ত্রীকরণের একটি নৃত্ন পরিকল্পনা সম্মেলনে পেশ করেন। 
ইহাকে ম্যাকডোনাল্ড পরিকন্ুন। (“21900077910 180১) বল! হয় । এই পরিকল্পনায়, 

টানিযার কোন দে" কত পরিমাণ সৈম্য ও অজ্জরশন্ত্র রাখিতে পারিবে তাহার 

পারার উল্লেখ কর। হয়। কিন্তু চা।র সপ্তাহের আলোচনা সত্বেও উপস্থিত 

(5০0০৪০। 1৮7) সান্ঠদের হধ্যে মৌলিক বিষয়েও মতের পার্থক্য দেখা যাঁয়। 

ম্যাকৃভোনান্ড পৃরিকল্পন। অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হইনে। ফরাঁসী প্রতিনি।ধ একটি নূতন 
প।রকল্পন। পেশ করেন। এই প'গকঞ্গনায় নিরস্ত্রীকরণের কাজকে ছুইভাগে ভাগ করা, 

হয়। প্রথম চা'র বৎসর একটি আন্তর্জীতিক প।ঝদর্শক সামাত বিভন্ন দেশের সামরিক 

অস্তশগ্র পরিদর্শন কগিবে এদং এই সখিতির পরামর্শ মত প্রত্যেক দেশের জাতীয় সামারক 

বাহ্ন'কে পুনর্গঠন করা হইবে । এই চারি বৎসর পর প্রকৃত 

নি ৭ নির্বীকরণের কাজ শুরু হইখে। ইংলও ও ইটালীর প্রতিনিধি 
দুষ্ঠভন ইহ] সমর্থন করেন । এইজন্য জীর্গীনীর গ্র।তনিধি নিরক্াকরণ 

সম্মেদন ত0% )করেন এবং ছারানী লীগ-অব-নেশন্স সদস্যপ্দও ত্যাগ করে ! ১৪ই 
অক্টোবর, ১৯৩৩ )। ইতর গর জামীনি। ভানাই চুভি র শভাঁদি উপেক্ষা করিয়। অগ্ত্রশস্ত্র ও 

যুদ্ধের সাছসংপ্তাম বুখি করিতে থাকে | নিরন্ত্রীকরণ সম্মেলনের আধিবেখন কছেক মাস, 

পন ভখপিয়ান্যায়। এইভাবে ল্গ-অধ-নেখন্স-এগ মাধ্যমে [নিরস্ত্র।করণের চেষ্টা ব্যর্থতায়, 

পধবসিত হয় । 

লীগের কাখকলাপ (০11 01 1,88০) ঃ 

গুথম মহাগুদ্ধের পর আন্তগা।ভক সংস্থ। হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, 

ঈ'গ-অব-নেন্ন্সের দা.য়ত্ধ 'হল ব্যাপক । -আস্তর্জা।তক শাংস্তরক্ষ। করা; আন্তজাতিক 

বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংশ। করা এবং ল'গ চু।তভঙ্গকারী 
দেশের [বকুদ্ধে অর্থনৈতক ও সামারক ব্যবস্থা অখলম্বন. 

এইগুল লিগের কাধতা'লকার অস্তভুক্ত .ছিল। প্যাঁরসের শান্তচুাক্ত স্বাক্ষারত, 

হইবার প্রর. হইতে 'দ্বতীয 'বশ্বযুদ্ধের পূর্ব প্স্ত অনেকগুল ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক শাস্টি 
বিশ্বত হয়।, অনেকগু'ল ক্ষেত্রে শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সমর্থ হইয়া ছল 

(কন্ত,আঁবার কত্তকগুলি ক্ষেত্রে লীগ অসাফল্যের পরিচয় 'দিয়া।ছল। 

লীগের উদ্দেশ্থা 



১৯, আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

যে নকল ক্ষেত্রে লীগ শাস্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হয় তাহার মধ্যে একটি 
'উল্লেখবোঁগ্য ঘটনা হইল আল্যাণ্ড ছ্বীপপুঞ্র-সংক্রাস্ত বিরোধ। ১৯২৭ গ্রীস্টাৰে 

স্থইডেন ও |ফনল্যাণ্ডের মধ্যে আল্যা্ড দ্বীপপুপ্ধের আধিপত্য 

লইয়। বিবাদ দেখা দেয়। উভয় দেখই লীগের সদস্ত ন| 
হইলেও ইংলত্ডের মধ্যস্থতায় তাহাদের 'ববাদ মীমাংসার জন্য 

লীগ কাউম্ধালের ।নকট আব্দেন করে। লীগ একটি ক'মটি গঠন করিয়া এই 

ববিধাদের মামাংস। ক।রয়। ।দলে স্থইডেন ও কিন্ল্যাণ্ড তাহা মা.নয়। লয় । 

১৯২১ হ্রীস্টাৰে জার্মানী ও গোন্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা! লইয়া বিবাদ উপস্থত 

হুইনে লীগ কাউন্সিল এই ছুইটি দেশের যধ্যবগা সীমারেখা (নির্ধারিত করিয়| 

ধিয়া ছল। জার্নানী ও পোন্যাণ্ড লীগের এই সব্খাস্ত মানিয়া 
জামানী ও পোল্যাণ্ডের লইয়া,ছল। 
সীমান্ত সমস্ত! 

আল্যাও দ্বীপপুপ্র- 
সংক্রান্ত বিরোধ 

গ্রীন এবং বুলগে.রয়ার মধ্যে সীম| লঙ্ঘন ব্যাপারেও লীগের 

হন্তক্ষেপ সাফল্যমগুত হয়। ১৯২৫ গ্রস্টান্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক 

সেনাঁপ,ত তাহার একজন অনুচরের হাতে প্রাণ হাঁরাইলে গ্রীস 
রি প্রতিশোধ লইবার জন্য বুলগেরয়ার অত্থরে সৈন্য পাঠায়। 

বুলগগেরিয়ার সরকার লীগের (নিকট আবেদন করলে প্যারিস 

নগরীতে লীগের অংধবেশন হয়। লীগ গ্রীনকে সৈম্ত অপসারণ ক'রতে এবং 

ৰুলগেরিয়াকে ক্ষ পূরণ ।দতে বাধ্য করে। 

উপরিউক্ত বিধাদগু,ল মীমাংসা করতে লীগের কোন সামরিক শক্তি প্রয়োগ 

করার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ভিন্ন অন্যান্ত রাঁজনৈতিক ব্যাপারে লীগ 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করয়া'ছল। 11770850 স্থানসমূহ ব্যাপারে, সার অঞ্চল, ডান(জিগ, ও 

দ্ার্দীনেলিজ এবং বস্যোরাস প্রণালী স্রান্ত ব্যাপারে লীগের উল্লেখযোগ্য ভূমিক। ছিল। 

আন্তর্জাতক বৈঠকের অংধবেশন আহবান করা, ক্রীতদাস ব্যবসায় উচ্ছেদ করা 

এবং অরমিক সমস্যা সমাধান প্রভৃতি বিষয়েও লীগের ভূমিকা! কম ছিল না। | 

কিন্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাধানে লীগের ব্যর্থত! প্রমাণিত হইয়া ছল। 

১৯২৩ প্রীস্টাবে করৃফু ঘটনায় (00:60. 1700106)) লীগের ব্যর্থতা দেখা 

গিয়াছিল। এ সময় গ্রীন এবং আলবেনিয়ার সীমাস্ত সংক্রান্ত বিবার্দের মীমাংসার 
জন্য একটি কমিশনের অর্ধিবেশন যখন গ্রীমে চলিতেছিল 

নিই তখন এ সভায় উপস্থিত ইতালীয়ান দূত জনৈক জেনারেলকে 



একনায়কতন্ত্ব ও যৌথনিরাপত্তার ব্যর্থতা ১৯১ 

গ্রীক দস্থ্যর! হত্যা করে। ছিতালী এজন্য গ্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্টে গ্রীসের 
করছ নামক দ্বীপটির উপর গোলাবর্ণ করে, এ দ্বীপটি দখল করে এবং ক্ষতিপূরণ 
দ্বাব করে। গ্রথস এই ব্যাপারে লীগ কাউন্সলের নকট ইতালীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগে ক.রিলে মুসো.সন' লীগের অ'ধকার অস্বীকার করেন। অবশেষে ষে কমিখনের 

মভা গ্রীসে চ.লিতেহিল উহ! গ্রীমের উপর এক বিরাট অস্কের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়! 
দিলে গ্রীস উহ! দিতে বাধ্য হয়। ইভাঁণী কর্তৃক লীগের বিচারক্ষমতা অস্ব,.কার 

কর! লীগের দুর্বলতাঁর পরিচয় | 

১৯৩১ খ্রীষ্টান সায়াজ্াবাদী শক্তি আপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। লীগ 
আলাপ-আঁনোচনার মাধ্যমে জাগানকে নিরস্ত করিতে চাহে। চীন ছিল লীগের 

জাপান কর্ত সদস্যরা কাজেই লীগের চুক্তিপত্র অনুসাত্রে ভ্রাপানের বিরুদ্ধে 
জাপান কর্তৃক | 
মারিয়া দখল ল'গের শা শমুনক ব্যবস্থ। গ্রহণ করা প্রয়োজন 'ছল। জাপান 

(১৯৩১ খ্রীস্টা্দ! মাধু য়। দাতা করন! নেখানে শানু যো (80000৮0০) সরকার 

নামে এক ভাবেদার মকার গঠন করে। শ'গ কাডান্পণ ভাঁপানকে মাঞ্চুমিয়] হইতে সৈন্য 
অপসারণের নিদেশ দেয় কিন্তু ছাপান ভাহা অগ্রাহ করে| ফলে লীগ্গ গড 
লিটদের নেতৃত্ব এক ক'মশন নযুক্ত করে। এই কমিশন এক 'রপোর্ট দাখল 

করিনে দীর্ঘ আলোচনার পত্র লগ জাপানের উপর দৌোধারোপ করিয়। এক প্রন্তাব 

গ্রহণ করে। লীগ কাউন্সিল জাপানের অন্ঠায় আচরণে শুধু নিন্দাই করিয়াছিল, 

লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শরডান্্যায়া কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। গ্রহণে অগ্রসর হয় 

নাই। এদকে জাপান লীগ-অব-নেখন্সের স্দশ্তপদ ত্যাগ ক:রয়। লীগের ছূর্বলত। 

প্রমাণ করিয়াহিল। 
ইতালী কর্তৃক ই.থগওপিয়। আক্রমণ (১৯৩৬ শ্রীস্টাব্) এবং এই আন্রমণের 

বিরদ্ধে কোন বাবস্থ! অবলগ্থন না করতে পারা লীগের ব্যর্থতার আরেকটি প্রমাণ । 

১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড 'ও ই।থওপিয়ার সীমায় 

১৯৮ ৮৫০০ ওয়ালওয়াল ( ৬/৪1৪]1 ) নামক স্থানে ইতালার এবং ইথওপিয় 

অধিকার পৈনকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ইতালীর কিছু 
ঈসন্য নিহত হয় এবং ইতালী ইথ৩পপয় মরকারের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা এবং 

ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইথিওপিয় মরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেষন করে 

কিন্তু দীর্ঘ দুই বদর লীগ কাউন্সিল ইতালীর বিরুদ্ধে কোন কাধবরী ব্যবস্থা 
বঅবলদ্ষন বরে নাই। ফলে ১৪৯৩৬ খ্রীষ্টাৰক ইতালীর একনায়ক (0166880:) 
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মুসোলিনী সমগ্র ইথিওপয়া জয় করিয়া লইয়াঁছসেন। ইহার পর ইংলও ও 

ফ্রান্দ 'মুসোলিনী কর্তৃক ইথিও?পয়। অধিকার আতষ্ঠানিকভাবে শ্বীকার করিয়া 
নয়া ছল। ফলে লীগের দূর্বলত। ও অকর্মণ্যত পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। 

ইহার পর স্পেনে তথাকার প্রজাতীভ্বক সরকারকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো 
ক্ষমত।চ্যুত করিয়। স্বস্তে শাঁসনক্ষণতা হস্তগত করিলে স্পেনীয় সরকার লীগ- 
অব্-নেশন্মের 'নকট সাহায্য প্রার্থন। করে। একনায়ক কর্তৃত্বাধীন জার্মানী ও 

ইতালী ফ্কাঙ্কোকে সমর্থন করে। স্পেনের সরকার লীগের নিকট হইতে কার্ধকরী 
কোন সাহাধ্য পাইলেন ন।। লীগের কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব পাঁপ করিয়াই 

কর্তব্য শেষ কবয়া'ছল। জেনারেল ফ্রান্কোর জয়লাভ লীগেব পতন স্থচনা 

করিয়াছিল । 
জীঞ্জ।নী কর্তৃক অস্ট্রিয়া এবং চেকোঙ্লোভা।কয়। দখল (১৯৩৮ গ্রীস্টাব্) হইলে 

লীগ কোন কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ ্ীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 

শুরু হইলে প।গ-অব-নেশন্স্ ভাঙ্গিয়। যায় । 

ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান এবং যৌথ নিরাপত্ত। ব্যবস্থার পতন (6850187) 0 
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প্রথম বিশযুদেব পব ল'গ-অবন্যাখন্সেব মাব্যমে শান্তস্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থ 

হওয়ার প্রপান কারণ ই€রোপে ফাসিজমেব প্রকাশ । তদানাস্তন জা্জ।নী, ইতালী 

এবং স্পেনে রাঁছনৈভিক এবং অথ নৈতিক পরস্থিতি এ২ মতবাদ প্রচারে লাহায্য 

করিয়াছিল । 
প্রথম বিশ্বযুদ্দে। পর অন্যাণ/ দেশের তুলনায় জার্জান।র অথ নৈতিক দুরবস্থ। 

বহুগুণ বেশী হিল। খিল ক্ষতিপুরণ দনেন সমগ্ত|১ যুদ্ধে পর'জয়ের হতাঁশা এরং 

ুদ্রীন্ী।ত এই সকল জীমাণব খদ্ধোত্তর অমস্তাগুলি তাহার 
৯৪2 ভ।তীয় জনকে ব্পযস্ত করিয়াছণ। এই সময় এডলফ 

হিটলার নামে একজন গাক্তন সৈনিক ন্যাশনাল লো শির্ষেলিস্ট 

€(ব900159] 90০151155) | নাস নামে এক সানৈতিক দল গঠন করেন। 

বিশ্বযছে মিত্রএঞ্ডিএ হাতে আএ্গান। [ পঞগুয় এবং ভান1হ-এা শান্তিচুক্তির অপমানজনক 
এগুলি জার্মীন জাঙকে 01, থক হয 1 হত নাখস্দূলের প্রতিশোধ 

গ্রংণের নী।ত জন জা।ভপ মনে।ছ ১ হইয়া 71 ১৯৩২ খ্রীন্টান্দের মধ্যেই নাৎসি 

দলের সদগ্ভসখ্যা জার্মানীর প্র/ঙস।বসভ| হ। গাহক্১টযগে (8619105088) বুদ্ধি পায়-॥ 
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এবং পরের বৎসর সংখ্যাল'ঘষ্ঠতা সত্বেও ফন্ পেপেন (৬০০ ঢ9952)-এর কারসাজির 

ফলে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার নিধুক্ত হন (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ শ্রীস্টাব্)। 

রাইকৃষ্ট্যাগ সভাগৃহে জনৈক অর্ধ-উন্সাদ ওনন্দাজ অগ্নিসংযোগ করিলে হিটলার 
এই অঙ্গুহাতে কমউনন্ট ও নো শান ডেমোক্রেট দলের নিবাচিত সাশ্গণের মধ্যে 

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিয়। কারাগারে নিক্ষেপ করেন। 
হিটলার জার্মানীর প্যান রঃ 
চাঙ্গেপার নিযুক্ত: তিনি কমিউনিস্ট ভীতির ধুয়! তুলিয়া নাংমি দলের সদস্য সংখ্যা 
(১৯০৩ হীন্টাবদ) বুদ্ধ করেন। পরবর্তী নির্বাচনে নাংসিদল সংখ্যাগ।রষ্ঠতা লাত 

করিলে হিটলার রাইকস্ট্যাগের সাহায্যে পাঃামেন্টোরী শাসনব্যবস্থা চারিবংসরের 
জন্য বাতিল করেন। ॥কতকগুলি বিষয়ে আইন পাঁস করাইয়া নাৎমিদল ও 
উহার নেতার প্রাধান্ত প্রতিঠিত করেন। এইসময়ে জার্মান রাষ্ট্রেরে প্রে.সডেন্ট 

হিগ্েবৃঙ্গের মৃত্যু হইলে হিটলার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট উতয় পদেই নিযুক্ত 
হন। পদবী হইল 'ফুহ্রার* (01021) । 

হিটলালের উন্দেশ্ট ছিল আর্মাই-এর শাস্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মান জাতির 

অপমান দূর কর! এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে এক্যবদ্ধ করিয়া জার্মান জাতির 
এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। নাঁংনি সরকার ব্যাপক 

প্রচার কার্ষের মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। 

হিটলারের পররাষ্নীতি এবং সামরিক শর্তিবৃদ্ধ ইওরোপীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে 

জার্মানী সম্পর্কে এক ভীতির স্ণার করিয়াঁছল। জার্মানীর পুনরুখান ফ্রান্স ও 
রাশিয়ার সর্বাধিক ভীতির কারণ হইয়াছিল। ১৯৩৩ এরস্টাবে: 

ঢ পররাস্- জীর্ানী কর্তৃক লীগ ত্যাগ ও ভাসণই-এই শাস্তিচুক্তির শর্তগুলি 
| উপেক্ষা করিয়! সামরিক প্রস্তত ফ্রান্সের পক্ষে ত্রাসের কারণ, 

হইয়। দীড়াইয়াছিল। ফলে ফ্রান্স রাশিয়াকে লীগের সাশ্যতৃক্ত করিবার চেষ্টা করে 

এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতা'লীর উদ্যোগে রা।শয়।৷ লীগের সাস্য বয়! শ্বীকূৃত হয়। ইহ! 

ভিন্ন ফ্রাম্ম এবং রাশিয়। পরম্পর এক সামরিক চুক্ততে আবদ্ধ হয় (১৯৩৫ গ্রীস্টাব)। 

অন্যদিকে ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী কর্তৃক ই(থিওপিয়া দখল (১৯৩৬ গ্রীস্টাব্ট) 

হইবার পর ইতালী ও জার্মানীর মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাবের, 
অক্টোবর মাঁসে হিটলার ইতাঁলীর সহিত “অক্টোবর প্রোটোক্যালি, 

মুনা ৪ (0০০৮৩: £০:০০৪]) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন ॥, 
. ইহার পর ছুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ক্রমেই বাঁড়িয়।৷ চলে। 

ইওরোপ--১৩ 

হিউপ'রের উদ্দেন্ঠ 
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&ঁ বখসরই 'হটলার জাপানের স ইত একটি কম্উ:নষ্ট-বিরোধী (2100-0010100270) 

চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরের বৎসর জার্মানী এবং ইতালীর যধ্যে একাটি ক'মউনিস্ট- 
বিরোধী চুিও স্বাক্ষরিত হয়। এইভাঁবে রোম-বাদিন:টোকিও 

জার্মানী ও জাপা'নর রা রাহি 
কমিউানস-বরোধী অক্ষপক্তিবর্গের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। স্পেনের একনাঁয়ক 
চুদ্ধি জেনারেন ফ্রাঙ্কো (9:০০) হিটলারের পক্ষে যোগদান 

করেন। এই শক্তিজোটের বিপক্ষে 'ছস ইংলও, ফ্রান্স 'ও রাশিয়া । 

১৯৩৮ গস্টাব্ষ হইতে হিটলার এক রাজ্যগ্রাস (৪££655107) নী।ত গ্রহণ 

করেন। এ বখসরই হিটনাবের ইপিতে অস্ট্রিয়ার না নদল অস্ট্রিয়া সরকারের 

বিরুদ্ধে বিক্ষোভি গুদর্শন করিতে ।ইউঙ্গার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর স্থচনিগ 

পা (3০17050170166)-কে ডা/কঘ। পাঠান। হিউলারের চাপে 

সুচনিগ অগ্রিয়াবাসীদের মধ্য হইতে নাৎসিদলভুত্ত কয়েকজনকে 

তাহার মহ্িসভায় গুহণ কতিতে থাধ্য ংন। 'কন্ত ইহাভেও অস্থিয়া জামানীর 

কবল হইতে আত্মরক্ষী করিতে পারে নাই। কিছুকালের মধ্যেই হিটন্াারের সৈন্য 

ব্পূর্বক অস্ট্রিয়। দখল করিয়। লইয়া'ইল। ইংলগু, ফ্রান্স অথব। রাশিয়। অস্দিয়াকে কোন 
প্রকার সাহায্য করে দাই। 

ফলে হিটলার এবারে চেকোন্নোভাকয়া দখল করতে বছ্ধপ'নকর হুইলেন। 

চেকোন্নোভাকয়ার স্থদেতন (596697) অঞ্চন ছিল জার্মান জাত ছার অধ্যুবিত 

অঞ্চন। হিটলার এ অঞ্চলে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া অধিবাসীদের 

8 মধ্যে জার্মানীর সইত সংযুক্তর সপক্ষে এক তীব্র আন্দোলনের 
টি করেন। এই আন্দোলনের অজুহণীতে হিটলার জার্মানীর 

লহিত ন্থদেতন অঞ্চলের সংযুক্তি দাবি করেন এবং চেকোন্সোভাকিয়া সীমান্তে সৈন্য 
লমাবেশ করেন। চেকোঙ্গোভাকিয়া সরকার এই বিপদে রাশিয়! ও ফ্রান্সের 

ইংলগ্রের প্রধানমন্ত্রী শরণাপন হয়। এই দুইটি দেশ চেকোলোভাকিয়াকে সাহাধ্য 
চেম্বারলেনের শান্তি দানে অগ্রসর হইলে এক ইওরোপীয় যুদ্ধ আসন্ন হয়। এই 
প্রতিহিত করার চেষ্টা 

অবস্থায় ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (ট65:115 

00870021190) আসর যুদ্ধ হইতে.ইওরোপকে রক্ষ। ক'রবার জন্য মিউনিক €005:)10)) 
নামক স্থানে হিটলারের সহিত মিলিত হইয়! মীমাংসার প্রস্তাব আলোঁচন। করেন। 
চেম্বারলেন লগুনে ফিরিয়! আনিলে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার (08193$2:) তাহার 

নহিত আলোচন! করিবার জন্য ইংলণ্ডে আসেন । উচ্য় প্রধানমন্রীই চেকোলোভাকিয়া 
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সরকারকে জ্বার্শাননীর নিকট স্ুদেতন অঞ্চল হস্তাস্তর কমিবার চাপ দেন। চেকোল্োভাকিয়! 

সরকার ইন্-করাসী শত্তির দুর্বনতা উপলব্ধ কয়! এই প্রস্তাবে 

টি ডে রাজী হইতে নাধ্য হন | ইংলগ ও ফ্রান্সের তোষণনীতি (2০01105 

0৫ 80062500206) হিটলারের দবি আও বাড়াইয়। দেয়। 

হিটনার তখন কেবহামাত্র মদেতন অঞ্চন দখল করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, ছিনি সমগ্র 

চেকোন্সোভাকিয়াই অধিকার করিতে চা'হলেন। এই অবস্থায় চেম্বারলেন মধ্যস্থতাঁর জন্য 

মুদোনিনীন নিকট আবেদন কনসিত মুনোনিনীর চেষ্টায় শিউনিক সংরে চেম্বারলেন, 
দালাদিয়ার, 'হটলার এবং খুসো,ঈনীর এক ঠক বদে। এই ধৈঠকে চেকোলোভা কয়া 

ভাগ্য 'নর্ধারত হয় কিন্তু চেকোনোভা.কয়। ঝ রা.শয়াতর কোন প্র,তনি.ধকে ইবাঁন্ে 

আমন্ত্রণ জানান হয় নাই । চেম্বানখেন, দাঁলাদিয়ার এবং মুসোণিনীর অহরোগে হিটলার 

দয়ার কেব্ণথাত্র স্তন অঞ্চল পাঁইয়াই সন্তষ্ট থাকিবেন বপিয়া 
(455498 55৪৮ . প্রতিঞ্তি দঁয়াহিলেন। এই আপমস প্রস্তাব মিউনিক চুক্তি 

1938) (70010) 7৪০0 নামক একটি দশিলে লিখিত হয় । চেম্বারলেন 

ও দালাদিয়ার ইওরোপে শাস্তরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে 
করিয়। িজ নিজ দেশে কিরিয়! যান। [কন্ত হতভাগ্য দেশ চেকোলোভা।কয়া স্থদেতন 

অঞ্চল জার্ানীর নিকট হস্তাস্তরিত করিতে বাধ্য হয়। ইহ। ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্ভক টেসেন 

(554৩7) দাঁ'ব এবং হাদ্দেরী কর্তৃক ম্যাগিরার (15852) অধ্যুষিত অঞ্চচটির উপর 

দা(ব চেকোনঙ্নোভাকিয়। মানিতে বাধ্য হয়। এইভাবে চেকোন্সনোভাকিয়ার এক বিরাট 
অঞ্চল জার্মানী, হাঙ্সেরী ও পোল্যাণ্ড কতৃক অধিকৃত হয়। 

'মউনিক চুক্তি দার! সাম/়কভাবে যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইলেও চেকোলোভাকিয়াকে 
জার্মানীর গ্রাস হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার 
পর কিছুকালের জন্য যে শান্তি ইওরোপে বজায় ছিল দেই স্থযোগে ইংলগ 

ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্ততি সময় পাইয়াছিল। ইহাই শুধু মিউনিক চুক্তির পক্ষে 
একমাত্র যুক্তি। কিন্তু ইহা মনে রাখ। প্রয়োজন এই চুক্তি হিটলার-তোষণ নীতির 
এক লল্জাঁকর উদাহরণ বলিয়া! ইতিহানে লিখিত রহিয়াছে । 

হিটলারেরও মিউনিক চুক্তি মানিয়া চলার ইচ্ছা! ছিলনা। চেকোলৌভাকিয়। 
সরকারের শাসনাধীন প্রায় আড়াইলক্ষ জার্ধান অধিবাসীর 

রা নিরাপত্তার অজুহাতে তিনি চেকোল্পোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হাঁচ। 
(0৪:9)কে এক আলোচন। সভায় আহ্বান করেন। এই 
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আলোচনায় যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া! হিটলার হাচাকে চেকোন্সোভাকিয়ার 
অবশিষ্টাংশ__বোহেমিয়। ও মৌরাভিয়! নামক ছুইটি অঞ্চল জার্মানীর' সংরক্ষণাধীনে স্থাপন: 
করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে চেকোল্পোভাকিয়। জার্মানীর শাসনাধীনে আসে। 

ইহার পর হিটলার চেকোন্সোভাকিয়া'র রাজধানী প্র।গে উপস্থিত হন এবং 

লিখুনিয়৷ (7:1052018)-কে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়। মেমেল (27761), 
সির বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই 

চেকোক্সোভাকিয়া পূর্বের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা! করিয়া হিটলার পোল্যা্ডের নিকট 
এবং মেমেল বদারটি হুইতে ডান্জিগ. (10215518) বন্দরটি দাবি করেন। ইহা ভিন্ন 

2 পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে পূর্বপ্রাশিয়া ও জার্মানীর অপরাংশের 
সহিত সংযোগ রাখার উদ্দেশ্যে একখণ্ড সংযোগভূমি (00100: হিটলার কর্তৃক 

ডামজিগ বন্দর ও দাঁবি করেন। 
সংযোগতূমি দাবি হিটলারের অতৃপ্ত রাজ্যলিগ্মা এবং মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ কর! 

ইংলগড ও ফ্রান্সের পক্ষে আর সহা কর! সম্ভব হইল না। ফলে চেম্বারলেন ঘোঁণ! 
করিলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড পোল্যাণ্ডের 

বশিয়। ও জার্মানীর 
মধ্যে অনাক্রমণ ঢুকি সাহীঘ্যার্থে অগ্রসর হইবে।*% ফ্রান্সও উংলগডের নীতি নমর্থন 
স্বাক্ষর করিল। এদিকে ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের হিটলার-তোঁধণ নীতি রাশিয়ার 

ভীতি হৃ্টি করিল। এইসব বিবেচন৷ করিয়৷ রাঁশিয়! জার্ধানীর স'হত একটি অনাক্রমণ 

চুক্তি স্বাক্ষর করে ( ২৪শে আগস্ট, ১৯৩৯ শ্রীস্টাব্)। কয়েকদিন পর ( ১ল৷ সেপেট্বর, 

১৯৩৯ থ্রীস্টা্স) হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরন্ত হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি (07181) ০1 &)9 96০0710 ০7৫ ভা) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির কারণ খুঁজিতে হইলে আমর! ভারই-এর শাস্তি চুক্তিতে 

জার্মানীর প্রতি যে অবিচার কর! হইয়াছিল তাহার মধ্যে উহার সন্ধান পাঁই। প্রথমত, 

হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর নাঁৎসীদলের প্রধান উদ্দেশ্তই ছিল 

সি ভাসণই চুক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ কর|। পরাঁজিত জার্ধানীর উপর 
মিত্র রাষ্ট্রগুলি ভাসর্ণই-এর শাস্তি চুক্তি চাপাইয়! দিয়! প্রথম হইতেই 

গ]ুজ। 859 6606 01 5287 5001028 চ5153088 ০1981] 65869594 19$11810 10৩126209009.- 
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এই চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোভাব জার্মীন জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা! 
ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্র (0২01) অঞ্চল দখল এবং 
'মিত্ররাষ্ট্রগুলি কর্তৃক মোতায়েন সৈন্তদ্বার। জার্মান জনসাধারণের প্রতি কঠোর আচরণ 

মিত্র রাষ্গুলির প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও খাড়াইয়। (দেয় । 

দ্বিতীয়ত, জার্মানী যখন ভার্াই-এর শাস্তি চুক্তির শত্া'দ লঙ্ঘন ক'রিতে শুরু করে 
সেই সময় ইঙ্গ-ফরাসী উভয় সরকারই দূর্বলতা প্রকাশ করে। যাহার ফলে নাৎসি 
কারা রোরেরা সরকারের সাহস ও আকাজ্ষ। আরও বুদ্ধি পায়। জার্মানীর 

ভধলতা--তোধণ নীতি সাম্যবাঁদ-বিরোধী গ্রচার কার্ষে ইলও ও ফ্রান্সের পরোক্ষ উৎ্দাহ 
ছিল, যাহার ফলে জার্মানীর প্রতি ইংলগ্ ও ফ্রান্স তোষণমূলক নীতি 

অনুসরণ করে। জার্মানী কর্ৃক অস্ট্রিয়। দখল, মিউনিক চুক্তিদবার। ইংলগু ও ফ্রান্স কর্তৃক 
জার্মানীর সুদেতনল্যাণ্ড দখলের স্বীরৃতি, এবং জার্মানী কর্তৃক চেকোন্সোভাকিয়ার 

অবশিষ্টাংশ অধিকার এই তৌঘণনীতিরই পরিচায়ক । স্পেনের অন্তযুদ্ধেও গণতান্ত্রিক 

সরকারের পৃক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন ন| করার ফলে হিটলার ও মুমোলিনীর 
একনায়কতস্তরে্ন জয় ও গণতন্ত্রের পরাজয় স্চন। করে। ইহার পর হিটলারের নেতৃত্বে 

জার্ম।নী বধন ডানজিগ (10815516) সহর ও পোলিশ কোরিডর দাবি করে তথন ইংলগ 

ও ফ্রান্স জনমতের চাপে জার্মানীকে বাঁধাদীনে কৃতসংকল্প হয়। ফলে জার্মানী পোলাগ 

আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় 'ৰশযু্ধ সংঘটিত হওয়ার আরেকটি কারণ গণতন্ত্র ও একনাঁয়কতন্ত্ের 

মধ্যে আদর্শগত সংঘাত । বিশ্বের প্রধান শক্তিবর্গ ছুই 

রে ১ পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভি.স্বতে দুইটি বিরোধী খিবিরে পরিণত 
সংঘাত হয়। জার্মানী, ইতানী ও জাপান এই অক্ষ শক্তিবর্গের মৈত্রীর 

একটি শিবির, আর গণতন্ত্রের সমর্থক ইংলগু, ফ্রান্স ও 

আনেরিকার আরেকটি শিবির। এই আদর্শগত ছন্ব শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 

পরিণত হয়। 

চতুর্থত, ইতালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি তৈয়া?র 
ক.রয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়। দখল এবং ইতালী করৃকি 

যা ইথিওপিয়া দখল লীগের অকর্মশ্যত৷ সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। এই 

দুইটি বাষ্ট্রের এবং জার্মানীর জঙ্গী (00111691190) মনোভাব দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল । 



১৯৮ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাঁস 

সর্বশেষে, জার্মানী কতৃককি পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ । 

এ পোল্যাও আক্রান্ত হইলে ইংলও ও ফ্রান্স |ইটলারের রাজ্য গ্রান 

পোল)াও আক্রমণ নীতিকে শেষ পরস্ত বাধাদান করে। ফলে ১ল! সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 

শরীস্টাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 

অনুশীলনী 
|. 10150088 0:1108115 6159 [,00970০ 1987 9100. 8০৮ 01 0১2118. 

(লোকার্নে। লন্ধি এবং প্যা। রসের চুক্তির সমালোচনা কর। 

(উত্তর সংকেত ১৮১৮৪ পৃষ্ঠা দেধ |) 
2. 15৮ হও 20155700870 2 2০ছ 167 ৮858 56 90000989601 869 &0০ 1১১7৪ ঘড় ০2)০, 

০ 1 

(নিরন্্রীকরণ কাহাকে বলে % প্রথম বিশ্বুদ্ধের পর এই সমস্তা সমাধান কর! কতখানি সম্ভব 

হইয়াছিল ? 

(উত্তর সংকেত ১৮৪-_১৮৯ পষ্ঠ। দেখ ।) 
3. 20150098 659 8০151180801 619 2.075000 07 0/10108 9097 8255 হাহ ০০৩ 

দয: ? 

( প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাশন্সের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচন, কর। 

( উত্তর সংকেত ১৮৯-_-১৭২ পৃষ্ঠ। দেখ ।) 

4৫, 05৮9 8০0, 1098 01 (1)9 01110 01 (1৮০ 99007,0 ০0:10 99. 

(দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলে'চন। কর। 
( উত্তর লংকেত ১৯৬_-+১৯৮ পৃষ্ঠ! দেখ । ) 

ক 



পঞ্চদশ অধ্যায় দবধীয় বিশ্বযুদ্ধের গি 
(99000 10710 %/91- 16৩ [0118569) 

দ্বিতীয় 'বশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রস্টাব্ের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ এস্টাব্বের ২রা 
সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ছয় বৎদর স্থায়ী ছিল। হিটলারের পোল্যাগ্ড ৷ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রি রা 
হাক আক্রমণ হইতে.শুরু করিয়। আমেরিকার জেনারেল ম্যাকআর্থার-এর 

নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে ধ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের 

অবসান ঘটিয়াছিল। 

প্রথম বিশ্বধুদ্ধের য় খিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জন, স্থন এবং আকাশ সর্ব বিস্তৃত হইয়াছিল 

কিন্ত বুদ্ধ পদ্ধতি « মারণাস্ত্র ব্যধহানের দিক হইতে থিভদ্র বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে 

ছাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই ফুদ্ধ পৃথিবীর 'প্রায় সকল দেশে ধিস্তৃত হস ফলে ইহা পৃথিবীর 

ইতিহাসে মরবাধিক ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হর । আযাটম বোমা 
(40000 800১), বোথারু বিমান, ট্যাঙ্ক, ডূবৌজাহাজ প্রভৃতি 

নব-আবিষ্কত মাঁরপাপ্ ব্যবহারের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বেকার যুদ্ধবিগ্রহার্দির তুলনায় 

অনেক বেশী লোকক্ষয়কার, যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল । 

,৯৩৯ গ্রস্টাবের ১ল! সেপ্টেম্বর জার্জানা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলগ্ড ও ফ্রালস 

জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা করে। কিন্তু সামরিক দিক দিয়া 

১৮৯৬৭ ইংলগ বা ফ্রান্স সেই সময় একেবানেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে 

জার্মানীর পক্ষে পোল্যাগড জয় কর| সহজ হইয়াছিল। কিন্ত 

জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ইংলগু ও ফ্রান্স কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করিতে সমর্থ 

হইয়াছিল, কারণ জার্মানী এদিকে তেমন সৈন্য সমাবেশ করে নাই। 

পোল্যা্ড জয়ের পর হিটলার নর ওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করিলেন । স্থ্যান্ডানিভিয়া 

অঞ্চলকে মিত্রশক্তি সামরিক ঘটি হিসাবে পাছে ব্যবহার করে 
হিটলারের নরওয়ে 
ও ডেনমার্ক অবিকার সেইজন্য হিটলার নরওয়ে ও ডেনমার্ক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

উত্তর ইওরোঁপে জার্মানীর সাফল্যে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে এঁক 

দারুণ ভীতির স্াট হইয়াছিন। তাহার কারণ ফ্রান্স জার্মানীর প্রধান শক্র। কাজেই 

জার্যানী ফ্রান্স আক্রমণ করিবে। কিন্তু ফ্রান্স তাহার পূর্ব সীমান্তে 'ম্যাজিনো লাইন, 

(18872961109) নাঁমে এক হুরক্ষিত প্রতিরক্ষা দুর্গসারি গ্রস্তত করিয়াছিল। জার্মান 

দ্বিতীষ বিশ্বনুদ্ধেহ কাত 



২৪৪ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

বা.ইনী ফ্রান্স আক্রমণ করিতে গিয়া সম্ভবত ম্যাজিনো লাইন এড়াইয়া চলিবে, ফলে 

বেলজিষ্াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয় ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে চাহিবে এই আশঙ্ক! বেলজিয়াম 

এবং হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ভীত-করিয়! তুলিয়াছিল। এই আশঙ্কা যে অবাস্তব নহে 

কিছুকালের মধ্যে তাহ! প্রনাণিত হইয়া'ছিল। হিটলার একই সাথে 
নে্ঞিযাম ও হলা ও 
কার বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড আক্রমণ করেন ( ১০ই যে, ১৯৪০ গ্রীষ্টাব। )। 

মাত্র এক সপ্তাহের ঘুদ্ধেই হিটলার বেলজিয়াম দখল করিতে 

সমর্থ হন এবং ইউপেন, মরেস্নেট ও মাঁমেডি নামক যে ভিনটি স্থান বেলজিয়াম জার্যানীর 
নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিল ভাই শর্তান্ুসারে সেই তিনটি স্থান হিটলার পুনরায় 
জার্মানীর সহিত যুক্ত করিলেন । 

বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ড জয় করিবার পর জার্মান সৈন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। 

বেলজিরাম রক্ষ। কারবার উদ্দেশ্টে প্রে'রত প্রায় চারি লক্ষ ইঙ্গ-ফরাসী সৈম্ত ইতিমধ্যে 

জার্মান সৈন্তবাহিনী কর্তৃক ভানকার্ক বন্দরে সম্কটজনক অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল। জার্মান 

সৈন্তবাহিন্টীর আক্রমণে উহার এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাইল এবং অবশিষ্ট 

সামান্য সংখ্যক সৈন্য কোনক্রমে ইংলগ্ডে কিরিয়া গিয়াছিল || ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে 

জার্মান বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল উহা! অতি সহজেই উত্তর-ক্রান্জের এক বিরাট অংশ 
অধিকার করিয়া লইয়া.ছল। ইহাঁর পর হিটলার ক্যাম্পেইন 
নামক একটি রেলগাঁড়ীর কামরায় বসিয়। ফ্রান্সকে যুদ্ধাবসানের চুক্তি 

স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। প্রথঙক বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জার্মানী ফরাসী পেনাবাহিনী 

ৰৃতৃকি পরাজিত হইলে ঠিক সেই স্থানেই একটি 'রেলগাঁড়ীর কামরায় ফ্রান্স জার্মান 

গ্রাতিনিধিগণকে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। হিটলার এভাবে 

ফ্রান্সকে আত্মনমর্পণের চু।ক্ত স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়! পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ 

লইয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্দে যে তৃতীয় 
প্রলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 'হইয়াছিল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে হিটলারের অধীন হওয়াতে ফ্রান্সের 

নেই তৃতীল্ব প্রজাতন্ত্রের পতন হটিয়াছিল। জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়। 
ইতালীর অধিনায়ক মুসোলিনী ফ্রান্সের কতকাংশ অধিকার করেন। জার্মানী 

অধিকৃত উত্তর ফ্রান্স ও ইতালী অধিকৃত ফ্রান্সের স্থানসমূহ বাদে ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশের 

জন্য জানান প্রভাবিত এক ফরাসী তাবেদার সরকার ভিচি (৬:০5) নামক স্থানে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এইভাবে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া হিটলার ১৯৪* রীস্টাবের মধ্যভাগ হইতে 

ফ্রান্সের পরাজয় 



প্রিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ২০১ 

প্রতিদিন জার্মানীর বোমারু বিমানের সাহায্যে ইংলণ্ের বিভিন্ন অংশে বোম! 

লা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। জার্মীন বিমান আক্রমণে ইংলগ্ের 

জার্সানার বিমান. বিভিন্ন অংশ বিশেষভাবে লগ্ন নগরী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

জার? হিটলার ইংলগ্ডের সমুদ্রের উপকূলে সৈম্তবাঁহিনী নামাইবার চেষ্টা 

করেন কিন্ত ইংল্গ্রে সরকার সমুদ্রপথে জার্মান আক্রমণের বাঁধাদানের জন্য সমুদ্র 
উপকূলের ঘরবাড়ী ও কারখান। গ্রস্ৃতি ভাঙ্গিয়! দিয়া উপকৃলভাগে বৈছ্যুতিক কাটাতারের 

বেড়া ও বড় বড় কাঁমাঁন স্থাপন করেন। ইহা! ছাঁড়! ইংলগ্ড সরকার সৈন্যদূলে যোগদান 
বাধ্যভামূলক কগিয়। ১৯৪১ গ্রীস্টাৰের প্রথম ভাগে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোককে যুদ্ধের জন্ত 

প্রন্থত করিয়া তুলিলেন। ইংলগ্ের তদীনীস্তন প্রধানমন্ত্রী চাঁচিল ( 00:০0101) 
বলিগাছিলেন ( মে, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ ) “আমার রক্ত, শ্রম, অশ্রু এবং ঘর্ম ছাড়া আর কিছুই 

দেবার নাই ।”% 

আফিকা মহাঁদেশেও মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু 
ফ্রান্সের পরাজয়ের পর আফ্রিকায় অব'স্থৃত ফরাসী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করিলে ইংরেজ 

_ সৈন্যবাহিনীর অবস্থা সপ্ঘটজনক হয়। এই অবস্থায় ইভালী 
আফ্রিকায় মিত্রশক্ত রর রঃ 
ও অক্ষশতিবর্ণের সহজেই ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড (91109) 90581118109) দখল 

মধ্যে যুদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। এরপর মুনোপিনীর উদ্দেশ্য ছিল মিএর ও 

স্বয়েজখান দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ আধিপত্য নষ্ট করা । কিন্তু ইতালীয় 
নৌবহিনী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহিত সরাসরি সংঘধ এড়াইয়। চলে। শুধু জার্মানীর 
বৌধাক্ বিমানগুনি ইতালীর সামরিক ঘাটিগুলি হইতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ বন্দর ও 

নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় । 'কন্ত ব্রিটিশ জেনারেল আচিবন্ড €য়াঁভেল 
€ /:011১810 ৬2০11 ) মিশর ও সুয়েজ অঞ্চলে ইতালীর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিতে 

বাধ। দেন এবং ইতাঁলীর সামরিক ঘাঁটি সাইরেনেইক। (0516189108) অধিকার করেন। 

তদুপরি ওয়াভেল আবিসিনিয়ার (45881719) সিংহাসনচ্যুত রাজ! হেইলি সেলাপির 
€75112 96135812) সহযোগিতায় ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, এরিট্রিয়, আবি,সমিয়া ও 

 ইতানীয় পূর্ব-আফ্রিকা অধকার করিয়৷ লন (জানুয়ারী, ১৯৪১ এস্টাব)। হেইলি 

সেলাসি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে আবিসিনিয় পুনরায় অধকার ক'রয়া সিংহাসন 

লাভ করেন। 

5] 09৮9 100610156 60 06টি 056 01000 906. 601] 9750. 09975 9150 ৪৪৪৮১ 0/9107111 

2746 121/55211 «17%6 77/0716 551702 1919, 2, ১42. 
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অন্যদিকে বলকান অঞ্চলে ইতাঁলীর সৈম্যবাহিনী গ্রীস আক্রমণ করে। ব্রিটিশ 
নৌ-বাহিনীকে সাহাষ্য করা এবং আলবেনিয়। সীমান্তে সনত্রাসমূলক কার্ধকলাপের 
বলকান অঞ্চলে 'মন্্র জন্য ইতালী গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ইংলশু গ্রীসকে 
শর পরাজয়. সাহায্য করবার জন্য নে্ত গাঠায়। একে ইভানীর পৈন্ত- 
৯০০০৯ স্ল- বাঁহিনা গ্রীম সীমান্ত অতিক্রম করলে গ্রীস ব্রিটিশের তথা 
ভিন্বা এবং প্রা মন্রশর্ভির সহিত যোগদান করে। গ্রীস যুদ্ধে যোগদান করিলে 
নি ইংলগ্ডের জুহিধ। হইল» ভাঙার কাসণ গ্রীসের অধীন ক্রীট 

দ্বীপটি ইংসগু'সামরিক ঘ11 ত্পাবে ব্যবহারের স্থযোগ পাইল। ইহার ফলে ইংলগ 

ভূমধ্যসাগর রক্ষ/ করিবার ও ইভাল।র বিরদ্ধে আক্রমণ চালাইবার স্থযোৌগ লাভ 

করিয়াছিল। এদিকে ১৯৪১ খ্ীষ্টান্দের ঘর্চি মাসে বৃঃগে.রয়। গ্রীস কতৃক অধিকৃত 
স্থানসমূহ পুনরায় অধিকাস করবার জন্য অক্ষশ্ভিৎরগের (&হ5 1১0 তাণে ) পক্ষে 

যোগান কবে। ইহার পদই জার্ধান বাহিনী বুলগেরিয়ার রাজধানী নকিরা 

(5998)-তে প্রবেশ করে এবং বুলগেশ্য়ার মধ্য দিয়। যুগোলাভিয়। আক্রমণ করে। 

এদিকে ব্রিটিশ সরকার থুগোঁদ্লা'ভরাকে অর্বপ্রকার সাহায্য দান করিতে গ্র।৬শ্রাতি 

দিলেন কিন্তু এইসময় গো াভিয়াঘধ এক অন্তবিপ্রব দেগ। দেয়. ফলে যুগোন্সাভিয়ার 

রাজা পন সিংহাদনচ্যত হন এবং দ্নেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পরবর্তী 
রাজা দ্বিতীয় ।পটার সিংহাসনে জারোহণ করিয়া জার্মানীর সহ্তি দিত্রতা নাতি 

গ্রহণ করেন । ১৯৪১ হীষ্টাব্দের এ গ্রল মাসে জার্মীন সৈন্য যুগোন্াভিয়াতে প্রবেশ 

করে এবং যুগোলাভিয়াকে বুলগেরিয়, ইভালী ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ব্টন করিয়! 
দেয়। ফুগোন্াভয়ার একটি ক্ষত্র অঞ্চল লইয়! “ক্রোশিয়া-নাভোনিয়া” (0০905- 
9190119) নামে একটি জার্মানীর তাবেদার রাষ্ট্র গঠন কর হয়। যুগোঙ্সাভিয়। 
দখলের তিনদিন পর জার্মান সৈশ্যবাহিনী শ্রীসের রাজধানী এথেন্সে প্রবেশ করে এবং 
ক্রীট দ্বীপটিও দখল করে। ইহার ' ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইংলগড সম্পূর্ণ 
মিত্রহীন হইয়। পড়ে। 

এই পর্যস্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী এবং ইতালীরই জয় দেখা যাঁয় কিন্ত 
১৯৪১ খ্রীস্টাব্বের মে মাম হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 

রি মিত্রশক্তির মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী *ইরাঁক, সিরিয়া, ট্রাক্স-জোর্ান এবং 
পেলেস্টাইনে প্রবেণ করে । মধ্যপ্রাচ্যের ন্াঁয় উত্তর আফ্রিকাতেও 

মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিতে থাকে। জেনারেল ওয়াভেল সাইরেনেইকা . হইতে 



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি হডত 

ইতালীয়ানিদের বিভাঁড়িত করিবার পর জার্ধানী সেনাধ্যক্ষ রোঁমেলের (1২010106]) 
নেতৃত্বে পুনরায় উত্তর আফ্রক! দখল করিবার চেষ্টা করে। কিন্ত ওয়াভেলের 
উত্তরাধিকারী ইংলত্ডর সেনাপতি জেনারেল অচিন্নেক্ (063205] 2007101600 

অসাধারণ সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া রোমেলের অগ্রগতি প্রতিহত করেন, 

ফলে রোঁমেল শেষ পধস্ত উত্তর-আফ্রিক। ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

১৯৪* খ্রীস্টাব্দেই জাপান জার্মানী ও ইতালীর সহিত এক মিত্রতা চুক্তি 

স্বাক্ষর করে। জাপানের উদ্দেশ্ঠ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এখিয়াতে নিজের প্রীধান্ত স্থাপন 
কর! । এই 'মত্রতা চুক্তির অন্যতম উদ্দেস্টা ছিল প্রশান্ত 

মহাঁসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রীধান্ নষ্ট করা। যুক্তরাষ্ট্রে 
দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের যুদ্ধের মনোভাব আশঙ্কার 
স্চট্টি করে। 

জাপানের যৃদ্ধ-প্রস্থাতি 

১ইব্ধপ পরিস্থিতিতে জাপানী সরকার ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ 
টচ্রার্র আলোচনা চনে। কিন্তু এই আলোচিন। ণেষ হইবার পূর্নেই 
হারবার আরুমণ ও হঠাঁৎ জাপানী বোমারু বিমাঁনবহর “পাদ ভাঁরবার” (262 
রাই কর্তৃক যুদ্ধ [27১00 নামক মাঁফিন বন্দর আক্রমণ ক.রয়। ধ্বংস করে (থই 

ডিসেম্বর, ১৯৪১ গ্রাস্টা্ধ )! ইংাঁর ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের মিভ্রশক্তি [হসাবে জার্মানী এবং ইতানী 

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে। এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 

প।রণত হয়।% 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাশিয়৷ এবং জার্মানীর মধ্যে এক অনাক্তমণ 
চুক্তি শ্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু হিটলার যুদ্ধ চলাকালীন এই ধারণ| ক'রলেন যে, 

শেষ পর্যস্ত রাশিয়! জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। 

৯৪০১৪ (২২শে একথা ভাবিয়া হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি চালু থাক! সবেও 
জুন, ১৯৪১ বরীন্টাব) ১৯৪১ শ্রীস্টান্বের ২২শে জুন রাশিয়া আক্রমণ করেন। পুবেই 
হিটলার রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা! করিবার উদ্দেস্টে রা'শয়ার 
শীমান্তে এক বিশাল সামরিক বাহিনী ও বিমাঁনবহর মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। 
সাময়িকভাবে হিটলার এই আক্রমণে সাফল্যলাভ করিলেও শীতের সঙ্গে সঙ্গে জার্ান, 

লু)5 ৪2 0060. 10500206 £10৪1৭--1:0765072, “176 77/071251706, 1919. ৮ 566. 
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সেনাবাহিনীর পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হয় না। ১৯৪২ 
খ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে হিটলার স্টালিনগ্রাড (59117£75) 

শিয়া ছার্সানীর আক্রমণ করেন এবং কয়েক মাস তুমুল সংগ্রাম চলে। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ গ্রীস্টাব্দের জান্য়ারী মাসে জার্মান বাহিনী 

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সৈন্যবাহিনীর ন্যায় পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়। রা।শয়ার 

সীম। ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী জার্গীন সৈন্যের 

পশ্চান্ধাবন করিয়া চলে। ক্রমে লিথুয়ানিয়» পোল্যাণ্ড বুলগেয়।, রুমীনিয়া, 

'চেকোঙ্সোতাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগো্সাভিয়। প্রতভিতি দেশ জার্মানীর অধিকার হইতে 
জয় করিয়। লয়। এমন।'ক রা'শয়ার পৈন্যবা'হনী পুর্ব-গ্রাণিয়। পযন্ত অগ্রসঃ 
হয়। অপরদিকে ব্রিটিশ সৈম্তবাহিনী গ্রীন হইতে জার্মীন সৈম্বাহিনাকে পরাজিত ও 

অপসারণ করে। এদিকে তুরক্কও মিত্রশক্তির পক্ষে জার্মীনী ও ইতাল:র বিরুদ্ধে যুগ 

'ঘোষণ। করে। 

আফ্রিকা ও রাশিয়াতে জার্ানীর অগ্রগতি এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর 
মা'কন সেনাপতি আইজেন হাওয়ারকে (ছ15901)06]) ই ওরোৌপে ইতালী ও জার্মানীর 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা! কারিবার দায়িত্ব দেওয়। হয়। আইজেনাওয়ারের নেতৃতে 

মিত্রশক্তির একদল সৈন্য নরম্যান্তির (020991705) উপকূলে এবং আরেকর্দল সৈন্য 

দক্ষিণ-ফ্রান্সে অবতরণ করে এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অন্র্দিকে রাশিয়ার 

সৈন্যবাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে । তিনদিক হইতে আক্রান্ত 

হইয়। জার্মানী ও ইতালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ফ্রান্স ও ইভালী “মত্রশক্তি কতৃক 
অধিকৃত হয়। জার্মানীকে ও মিত্রশক্তি চতুদিক হইতে আক্রমণ করে। আর যুগ্ধ 
কর! সম্ভব নয় দেখিয়া! জার্মানী মিত্রশক্তির নিকট আত্মমমর্পণ করিল (২রা মে 

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ)। জার্নানী রাশিয়ার সহিত একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়! 
রস্ডার্মীন যুদ্ধের অবসান ঘটায় (৯ই £ম, ১৯৪৫ গ্রস্টাব্দ)। জাঁমানীকে চারিটি ভাগ 

-কৰিষ। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়। ইংলগু ও ফ্রান্স দিজেদের অধিকার স্থাপন করে। 

এইদিকে এশিয়। অঞ্চলে জাপান পরপর সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন 

জাপানের এ'শয়াতে প্রভৃতি জয় করিয়। জয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত আজাদ 
পরাথাসক সাফল্য এবং হিন্দ, ফৌজ জাপানের সাহায্যে আসামের সীমান্ত দিয়া কোহিম। 

ও বিষেণপুর পর্যস্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু এডমিরাল মাউণ্ট- 

" স্ব্যাটেন ও জেনারেল 'ম্যাকআর্থারের তৎপরতায় প্রাচ্য অঞ্চলেও মিত্রশ বর্গ ক্রমশ 



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ২৩৫: 

জয়লাভে সমর্থ 'হয়। পরাজয়ের সম্মুখীন জাপানকে বিনা শঠে আত্মলমর্পণ করিতে: 
জানান হইলে 'জাপান সেই অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করে। জাপানকে পরাজিত 

করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্ধের ৬ই আগস্ট হিরোঁপিমাতে ও ৯ই আগস্ট: 
নাগাসাকিতে ছুইটি এযাটম বৌম। মিক্ষেপ করিয়া এঁ ছুইটি সহর ধূলিসাৎ করে। 
ইহ্যার পর জাপানের পক্ষে আর যুদ্ধ চালান সম্ভব হয় না। ১৯৪৫ গ্রীস্টাবের 
২র। সেপ্টেম্বর জাপান বিনাশঙে আত্মসমর্পণপত্র শ্বাক্ষর করে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়: 

বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে 

সম্মিলিত জাতিপুপ্ত (116 [0101660 18010718 07£8171886107) £ 

ঢুইটি বিশ্বসুদ্ধের ধ্বংসলীল| গ্পৃথিবীর মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই শাস্তিকামী করিয়া, 
তোলে। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্টে ।গ্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাঁশনস্ নামক একটি. 

আ্তঞীতিক প্রতিষ্ঠান স্তাপিত হয়। কিন্তু এই লীগের ব্যর্থভার 
আন্তর্জাতিক শাস্তি র্ 
প্রতিষ্ঠার আকাজ্জার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুথি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয়,. 

ফলে সম্মিলিত অভাবনীয় সম্পত্তি নাশ ও দুঃখ-ছুরশা ইউরোপ তথা পৃথিবীর 
জাতিপুষ্জের প্রতিষ্। গতি ৃ 

| রাজনীতিক "ও জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর শান্তিষ্পৃহ। জাগাইয়া 

তু্গিয়াছিল। এই শীস্তিম্পৃহার ফলম্বরূপই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক 
সংঘটির প্রতিষ্ঠ। হয়| 

ধু অধ্সানের কয়েক বৎসর পূর্বেই ১৯৪১ গুস্টাব্বের আগস্ট মাসে আটলাটিক 
মহণসাগরে এক জাহাজে বপিয়! যুক্তরাষ্ট্রের প্রে'সডেণ্ট রুজভেপ্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 

চাচি আটলান্টিক চার্টার (201817610 0081) নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার 
করেন। প্রথমে ২৬টি এবং পরে আরও ২৯টি দেশ মোট ৫৫টি দেশ আটলান্টিক 

চার্টার স্বাক্ষর করে। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম ছিল ভাঁরত। আটলান্টিক 

চার্টারে মোট আটটি শর্ত গৃহীত হয়। এ শর্তগুল আন্তজাতিক শাস্তিরক্ষ।। সংস্থার 

ভিত্তিত্বরূপ হয়। ইহার পর মস্কো ঘোষণা (১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) তেহরাঁণ ঘোষণা, 

ডাথ্বাটন ওক্স্ আলোচনা (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ), ইয়াণ্টা কনফারেন্স ( ১৯৪৫ হীস্টাব )- 
এবং সর্বশেষে সানস্রান্দিস্কো কনফারেন্সে সম্মিলিত জাঁতিপুঞ্জের ১১১টি ধার! সম্বলিত. 

চার্টার ৫৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় । 

এই ১১১টি ধারা সম্বলিত চার্টারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চারিটি মৌর্লিক- 
উদ্দেশ্তের ঘোষণা! করা হইয়াছে । প্রথমত, আস্তর্জাতিক শাস্তি এবং নিরাপঙ্). 



2৩৬ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

বজায় পাঁথ। । ধিতীয়ত, প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার এবং আতজ্মনিয়ন্রণের 
অধিকার শ্বীকার করিয়। পরস্পসের মধ্যে সৌহাদ্য স্থাপন করা; 

75 তৃতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্ীংশের মানব সমীজের অর্থ ৈতিক, 

লামাজিক, কঠিমূলক এবং মানবভার লমশ্তার সমীধান করিয়। 

আস্তর্জাতিক সহযে।গ্িত। স্থাপন করা৷ এবং চতুর্ঘত, শাতষের অধিকার, সম্মান এবং 

স্বধ,নভার উন্নতিখিধান করা 

সম্মিলিত জাতিপুব্ের কর্তব্য ধাদনের উদ্দেশে ছচটি মংখ। গঠন কর। 

হইয়াছে। এগুণির অধ'নে নানা শাখা, তপশাখ। আছে। প্রধান ছয়টি সংস্থ। 

হইল £ (১) সাধারণ সভ| (906001 4১552000915 )১ (২), নিরাপতা পরিষদ 
(56০0) 0০093011), (৩) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সভা 
(05০01702010 ৪)] 9০০191 00001), আছি পরিষদ (705- 

092910$0  0000010)১ *আন্তর্জাতক বিচারালয় (1700517990002] 0০9৮ ০৫ 

][56০০), (৬) দশ্তর (5০০06011801 

জ 'তপুণগুর সংগঠন 

(১) মাধারপ সত (99601 48১55207015) £  সশ্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য 
মাত্রেই এই সভার সভ্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের গ্রতিনি ধ হিনাবে মে।১ পাঁচজন এই সভায় 

উপ/স্থত থাকিতে পা।রবেন। কিন্ত প্রভ্যেক রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট থাকিবে ন| | 
গ্রত্যেক বত্নর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান 

কর। হইবে । ইউনাইটেত ন্তাখনস্-এন চাটারে বরিত যাখতীয় 

ব্ষিয় সাধারণ অভায় আলোচনা কর! চালবে। আস্তাতিক শাস্তিস্থাপন এবং 

নিগাপত্ব। বিষয় সম্পর্কে ভালেন| যে কোন সন্ত বা সস্ত নহে একপ রাষ্ট্রের 

প্রতিনি'ধ কক্সিতে পারেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের অস্থায়ী সধশ্ত, অর্থ নৈতিক ও 

সামাজিক পরিষদ ও অ।ছ পরিষদের সকল সন্ত পাধারণ সভা কর্তৃক নিবাচিত 

হইবে না। এই সাধারণ সভাঁকে বল৷ হইয়াছে “ইহা! একটি পরিদর্শক, সমালোচক 

ও আলোচনা সতা*।ঞ সিকিউরিটি কাউন্সিল হইতে প্রেরিত বাৎসরিক রিপোর্ট 

আলোচনা কর] "এবং ভাতিপুঞ্ধের বাজেট আলোচনা ও পাস করা সাধারণ 
সভার কব্যে। অপরাপর সংস্থার বাৎসরিক*রিপোর্টও এই সভা আলোচনাকরিবে। 

আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ত। রক্ষার প্রয়োজনে সাধারণ সভা সিকিউরিটি 

সাধারণ দত! 

ক 50303159:8535৩ 978৬২) ৬০ 0৮97599128, [6ড19826) 8০. 92880188108 ০:৪৪:১১১- 
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কাউন্নিলের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পারিশ করিতে পারে । সামরিক 

নিরত্বীকরণ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে কোন ন্ুপারিশও সাধারণ সভ। লি,কউরিটি 

কাঁউন্দন এবং জা.উপুগ্রের সশ্যবর্গের নিকট করিতে পারে। কিন্তু সি:কউরিটি 
কাউদ্ষিন যখন কোন আত্তর্রীতিক বিবাদ সম্বন্ধে আলোচন। বা অচুসন্ধানে রত 

থাকবে তখন সাধারণ মভ1 এসব বিষয়ে কোন আলোচনা! করিতে পারিবে ন|। 
(২) নিরাপত্। পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাধশিধীহক সমিতিস্বরূপ | 

পাঁচজন স্থারী এবং দশজন অস্থায়ী সদস্যসহ মোট পনের জন্য লইয়া এই পরিষদ 
গঠিত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগু, ফ্রান্স, রাগিয়। এবং 

কমিউনিস্ট চীন হইল পাঁচটি স্থায়ী সদন্য। ওস্থ/য়ী সদন্ত 
রাষ্ট্রের কার্ষকাল' ছুই বত্নর। স্থায়ী সস্ত নাষ্্গুপির পাঁচজন মিন্াপত্। পরিষদের 

টান নি গাদন" নামে অভিহিত। এই পাঁচটি সরল রাষ্ট্রের ঘভিটো 

(৬10০) গ্রযোগের ক্ষদতা আহে। ভিটে! প্রয়োগ থার। 

যে কোন পাঁচটি'সান্ত রা শিকিউট কাট.ন্সনের যে কোন সিদ্ধান্ত বাঁতিল করিয়! 
দিতে পারে। 

আন্তর্জাতক শাস্তি ৪ শিরাপত্ত। রক্ষাই হইল [সকিউরিটি কাউন্সিলের 
গ্রাথণিক দায়িত্ব ।% এই দাতিত্ব পাঁদন করিতে “নরাঁপত্ত। পরিষদ সম্মিলিত 
না যার জাতিপুজের উদ্দেক্য ও নীতি পালন কয়! চলবে । এই 

কার্ধ *লাপ দায় পালন করিবার জন্য নিরাপত্ত। পরিষদকে যে ক্ষমতা দেওয়া 

হইয়াছে তাহা সংসদের ষষ্ঠ, নপ্তন, অইম এবং ঘাদশ অধ্যায়ে বর্ণন। করা হইয়াছে। 
ষ্ঠ অপ্যায়ে বসা হইয়াছে আস্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য 

নিরাপত্তা পরিষদ পপ্রয়োজনবোধে 'ববদমান রাষ্রগুণির মধ্যে আলাপ আলোচনার 

মাধ্যমে, তদন্তের মাধ্যমে, মধ্যস্থতা বা মিটমাটের মাধ্যমে, বিচাঁরালয়ের মাধ্যমে 

অথব। যে কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতক বিবাদের মীমাংসা! করিতে 

সাহাঁধ্য করিবে । 

যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আস্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা ন! হয় তাহ! হইলে 
নিরাপত্তা পরিষদ ঘষে সকল ব্যবস্থা নিতে পারে তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা! করা 

আছে। এই সকল ব্যবস্থ। হইল সম্পূর্ণ বা আংশিকতাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
ছিরকরণ, রেলপঞ্, সমুদ্রপথ, আন্তর্জা।ত্ক ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাম, রেডিও ব 

কনে 68585001160 0০21001) দ9৪ 60209650. "02100977 259790081)11565 897 099 
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অপরাপর যোগাযোগের মাধ্যম ছিন্ন কর! এমনকি বিবদমান রাষট্রগুলির সাথে কূটনৈতিক: 
সম্পর্কও ছিন্ন করিতে পারে । 

এই সকল ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! সত্বেও য.দ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা . 
বিপন্ন মনে করে 'তাহা হইলে নিরাপত। পরিষদ স্মন্তরাষ্্রগুলির নিকট পদাতিক, 

নৌ ও বিমানবাহিনী দিয়! সাহীষ্য করিতে অনুরোধ করিতে পারে । 14011 5666 
(0029201665 নামে একটি সামরিক কমিটির পরামর্শ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ 

আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীকে শা।স্ত এবং নিরাঁপত্ত। প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যবহার 

করিতে পারে। 

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (50015010010 ৪170 90০19] 00815011) : 

অর্থ নৈতিক সহযোগিতা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, স্যস্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক 

সৌহাদ্য বুদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং “মানব অধিকার" ( [07781 

অর্থনৈতিক ও 1২085) প্রভৃতি 'কার্ষকরী করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দশম অধ্যায়ে অর্থ নৈতিক ও সামা'জক পরিষদের গঠন ও 
কার্কলাপ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত মোট 

আঠারজন স্দশ্ত লইয়া! অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 

গঠিত। একই রাষ্ট্র হইতে একজনের বেশী সদস্ত অর্থ নৈতিক ও 
সামাঁ'জক পরিষদে নির্বাচিত হুইতে পারিবেন না। প্রত্যেক সদস্তের একটি করিয়! 

ভোট থাকিবে এবং অধিকাংশ সদন্তের ভোটে যে কোন প্রস্তাব পাস করা যাইবে। 
এই পরিষদ আস্তর্জাতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য ও নিঙ্গা 

বিষয়ক যাবতীয় কিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে, রিপোর্ট প্রস্তুত করিবে এবং 

প্রয়োজনীয় সুপারিশ সাধারণ সভা অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 

সদন্তরাষ্ট্র বা যে সকল বিশেষ 'প্রতিষ্ঠান এ সকল বিষয়ে কার্ধে 

রত আছে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবে । অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে 

উন্নতি এবং মানব অধিকার (70117091) [২151763) বুদ্ধি করিবার জন্য এই পরিষদ 
কমিশন স্থাপন করিবে। এই কমিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল খাগ্ধ ও কৃষি 
পরিষদ (8০০৭ 200 4১600010091] 06911320072 বা ঢু. 4.0.) আন্তর্জাতিক 

অর্থভাগার (10050580008]  010176695 ঢ050), আন্তর্জীতিক ব্যাঙ্ক 

(106210796010188] 88120) আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা] (10050580021 1900 

গঠন পদ্ধতি 

কারধাদি 
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07897159060) বা]. 1. 0) ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা 
(0121660 9010759 12000520501591) 5০101701610 210 0916001 (018915159- 

007) বা 0. টব. চু. 5. 00) অর্থ নৈতিক.ও সামাজিক পরিষদের ।অধীনে স্থাপিত 

হইঘ়্াছে। 

(৪) অছি পরিষদ (09552651517 (00018011) 

অছি পরিষদের সভ্য হইল যে সব স্াস্ত রাষ্ট্রঙ্অছি রাজ্যসমূহের শাঁসনভারপ্রাপ্ত, 
নিরাপত্তা পরিষদের যে সকল স্থায়ী সভ্য, অছিরাজ্যসমূহের 

উন ভারপ্রাপ্ত নয তাহারাও অছি পরিষদের সভা এবং সাধারণ সভা 

3052201) ঘার। তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত কয়েকজন সভ্য । প্রত্যেক 

মছি পরিষদের স্স্ত রাষ্ট্রের 'একটি করিয়। ভোট থাকিবে এবং ভোটাধিক্যে প্রস্তাব 

গুহীত হইবে । 

“ যে সকল:রাষ্্ী অছিরাজাসমূহ শাসূনের ভারপ্রাপ্ত তাহাদের নিকট হইতে রিপোর্ট 

প্রহণ কর|, অছিরাজ্যসমূহের অধিবাসীদের অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদনপত্র গ্রহণ, 
তাহা বিবেচনা করা, এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন করা৷ 

আছ পরিষদ্দের কারধতালিক। ভুক্ত । যে সকল অঞ্চল অছি পরিষদের 

অধীনে স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রুয়াণ্ডা, উরুণ্ডি, ক্যমেরুন্স টোগোল্যাণ্ড এবং 
পশ্চিম সেমোয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(৫) আস্তর্জীতিক বিচারালয় (11)6610)90501591 (০০006 0৫ 0015006) ১ 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের: ৯২নং ধারায় আস্তর্জীতিক বিচারালয়কে জাতিগুঞ্রের প্রধান 

বিচারবিভাগীয় শাখা বলা হইয়াছে ।& এই বিচারালয়ের উপর বিভিন্ন সদশ্তরাষ্ট্রের 
মধ্যে আইনগত বিবাদ, আন্তজাতিক অধিকার এবং আস্তঞাতিক 

সর ক্ষেত্রে আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিচারের ভার দেওয়। হইয়াছে। 

মোট পনরজন বিচারপতি লইয়। এই আস্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। কোন একটি 
রাষ্ট্র হইণ্ডে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যাইবে না ॥ বিচারপতির! জাতি- 

পুঞ্জের সাধারণ সত 'ও নিরাপত। পরিষদের সদশ্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইখেন। 

চার্ধকলাপ 
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জাতিপুঞ্জের সদশ্রাষ্টরবর্গ আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মাঁনিয়। চলিতে 

বাঁধ্য। কিন্তু ইহা লক্ষ্য কর। যায় যে, রাজনৈতিক বিবাদের ফলে আস্তর্জাতিক 

শাস্তি ও নিরাপত্াঁর ব্যঘাঁত ঘটিতে পারে সেইরূপে বিবাদের মীমাংসা আস্তর্জাতিক 

বিচাঁরালয় করিতে পারে না । ইহ! নিরাপত্ত। পরিষদের কার্ষের মধ্যে গণ্য করা হয়। 

(৬) দঞ্ধর (590:5051196) £ 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি দর্ধর আছে। এই দপ্তরটি স্থ/য়ভাবে আমেরিক! 
ুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (বত ০) নগরে প্রতিষ্ঠিত। প্রচুর কর্মচারী এই 

দপ্তরের কাজে নিযুক্ত আছে। এই কর্মচারীদের প্রধান 

হইলেন ফ্লেক্রেটাঁরি জেনারেল। তিনি নিরাপত্ত। পরিষদের 
সুপারিখক্রমে সাধারণ সভ| কর্তৃক নির্বাচিত হইয়! থাকেন। আস্তর্জাতিক শান্ত 
৪ নিরাপত্ ক্ষুপ্ন হইতে পারে এরূপ যে কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারি জেনারেল 

নরাপত্ত। পরিষদের দৃষ্টি আকর্ণ করিতে পারেন। তিনি বংসরে একবার জাত 

সম্মেলনের কার্যবিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ করিয়। থাকেন । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাধকলাপ ( ০01] 01 00০ 00121650. 13801079) 2 

১৯৪৫ গ্রীস্টাৰে স্থ(পিত হওয়ার পর হইতে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্ধ পযন্ত ।ম্মিলিত জা তপু 

কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলোচন। কারলে এই ভাঁতিপুঞ্জের গুরুত্ব উপলব্ধি 

কর। যায়। যদিও ইহার কার্ধিকলাঁপ পূর্ণমাত্রায় সন্তোষজনক 

চিএ বলা যায় না তথাঁ।প ইতাঁর কাধাবলী আস্তর্জাতিক অনেক ক্ষেত্রে 
বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে । 

উদ্দাহরণম্বূপ বল! যায়, প্রথমত ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্ষের জান্য়ারী মাসে ইরাণ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, সোভিয়েত 

সোভিয়েত উউনযান দৈ্য ইরানে মোতায়েন করা আছে। দ্বিতীয় বিশু 
চলাঁকাঁলীন এই সো'ভয়েত সৈম্ত ইরানে মোতায়েন করা হয়। 

শব পর্যস্ত জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে অআপপ-মীমাংসার মাধ্যমে সোঁভিগেত 

সৈন্য ইরাঁণ হইতে অপসারিত হয় । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সিরিয়! ও লেবাননে ইঙ্গ-ফরাসী পৈম্য মৌতায়েন কর। 

ছিল। সেই সৈন্ত অপসারণ করিবার জন্য সিরিয়া ও লেবানন 

জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করিলে জাতিপুঞ্জের ইচ্ছা অন্তসারে 

ইন্স-করাঁসী সরকার নিজেদের সৈন্য অপসারণ করিয়। লইয়াছিলেন। 

পেক্রেটারী জেন 'রেল 

সিরিয়া ও লেবানন 



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ২১৯ 

কিন্ত কোন কোন বিষয়ে জাঁতপুঞ্ের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্ধবদিত হইয়াছে '' 
চেকোন্সোভাকিয়ায় বিপ্লবের ফলে সরকারের পরিবর্তন হইলে 

এদেশে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চেকোঙ্সোভাকিয়া সরকার, 

জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করে। নিরাপত্তা পরিষদ এবিষয়ে তস্ত করিতে 

চাহিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাধাদানের ফলে কিছু করা সম্ভব হয় ন!। 

কাশ্মীর সমস্যা! সমাধান ব্যাপারেও সংম্মলিত জাঁতিপুঞ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। 

নিরাপত্তা পরিষদে দীর্ঘকাল আলোচনার পর পাকিস্তানকে 

আক্রম্ণকারী, বলিয়! ঘোষণ| কর! হয়। কিন্তু কাশ্মীরের যে 
অংশ পাঁকিস্তানের অধিকারে আছে উহা! হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়। 

সবেণ পাকিস্তান জাঁতিপুঞ্জের সিন্বান্তকে এপর্যস্ত মাঁনিয়! লয় নাই। 

সশ্মিলিত জাতিপুগ্ের শান্ত স্থাপনের চেষ্টা অনেকসময় ব্যাহত হইয়াছে। তাহার 
অন্যতম কারণ বৃহৎ রাষ্তরবর্গ বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপুগ্তকে নিজের স্বার্থসিথির 

বা সাম্রাজ্য "বিস্তারের জন্য ব্যবহারের চেষ্টা। ১৯৫০ শ্রীস্টাবে 

কোয়া (০:5৪) যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র জীতিপুঞ্জের মত গ্রহণ 

না করিয়াই দক্ষিণ কো.রয়াতে সৈন্য পাঠায় উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার 
জন্য। যদিও পরে যুক্তরাষ্ট্র ভাঁভিপুগ্তের অন্মোদন গ্রহণ করে এবং জাতিপুণ্ 

কোরিয়াতে সৈন্য পাঠায় কিন্তু এ সৈন্যবাহিনার অধিকাংশ |ছল যুক্তরাষ্ট্রের । 
যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ম্যাকআর্থার ( 261060591 190810)0) ছিলেন এ জাত 

পুঞ্জের সৈন্যবাঁহনীর প্রধান এবং কোরিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রেরে আধিপত্য স্থাপনের 
ইচ্ছাই ছিল কোরিয়! যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্ঠ | 

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্ হইতে আরব-ইজায়েল বিবাদেও আরবের বিরুদ্ধে ই্জায়েলের যুদ্ধ 
ঘোষণায় জাতিপুগ্ত যুক্তরাষ্ট্রেরে বিরোধিতার জন্য ইন্ায়েলের 

টি ইজ্ায়েল বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে পারে নাই। 
যদ্দিও সম্মিলিত জাতিপুগত আশান্গরূপ' ভাবে সাফল্যলাভ করিতে 

সমর্থ হয় নাই,তথা'প ৬৬৪1 [.51081-র ভাষায় বলা যায় ইহা একটি অত্যাবশ্ঠক 

প্রতিষ্ঠান ।% ইহার উপস্থিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাকে অনেকাংশে দূরীভূত করিয়াছে । 

নিরাপত্তা পরিষদে ক:মউনিষ্ট চীনের স্থায়ী আসনের পর হইতে এবং চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও 
বাঁশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার পর হইতে সম্মিলিত জাতিসম্মেলন মর্ধাদীর' 

ফা. 4452) 80019105056900 110801580০০--07/21161 11127101 

চেকোলোডাকিয়। 

ক'শ্ীর সমস্যা 

কোরিয়ার ঘটন! 



২১২ আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

জাসন লাভ করয়াছে। 9০10118 এর কথায় বল৷ যায় সম্মিলিত জাতিগুণ্ কার্যকরী 
হইতে পারে তখনই যখন রৃহৎ রাষ্ট্রর্প নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহাবস্থান 
নীতি গ্রহণ করিয়াছে 

পয 56&0 58990665970. 1, স1]] 06 ০0209 10 1101 6158 2087 00855 8,91)19৮90. &, 

4230005 19001, ৪0 178৮6 39৩109790 0680961 0063018১62109)7- ১9010177707), 

অনুশীলনী 
8. 70180089 0138 7810 10050905065 06 006 86০00 79:10 791. 

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে জালোচন!। কর | ) ( পৃষ্ঠা ১৭৯২৬) 
গু, [505 6089 02161) 950. 51008 91 606 [0101690. 61079 0:28501890807৮ 

(সম্মিলিত জাতি পুণের উৎপতি এবং উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে বিদ্তারিভ আ/লাচন! কর।) 
( পৃষ্ঠ। ২*৬-২১১) 

3. 00189855 616 9070000991610% 8106. 10009010103 ০1 0006 992.97191 495887010)3 ৪7১0. ঠ9 

8৩৪৬6 00015981909 0. ২.০. 

( সাধারণ-সত] এবং দিরাপত্ত! পরিষদের গঠনপন্ধতি এবং কার্যাবলী এ+লোচন। কর । 
(পৃষ্ঠা ২০৬ _-২৯৮) 












